
Június utolsó hétvégéje mi 
másról is szólhatna Karcagon, 
mint a hungarikum birkapör-
költről. Két hét múlva, június 
24-25-én rendezik meg a térség 
egyik legnagyobb gasztronómiai 
eseményét, a XVIII. Karcagi Bir-
kafőző Fesztivált. A rendezvény-
nyel kapcsolatos tudnivalókról, 
a programokról Szepesi Tibor 
főszervezőt, a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár igazgatóját kérdeztük.

- Két hét múlva kezdődik a 
karcagiak legnagyobb ünnepe, a 
nemzetközi hírű birkafőző fesz-
tivál. Hol tartanak most a szer-
vezéssel, előkészületekkel?

- Az időarányos feladatokat el-
végeztük az előző hetek, hónapok 
során. Jelen pillanatban a részle-
tes megbeszélések zajlanak a ren-
dezésben, szervezésben résztve-
vőkkel, ennek megfelelően szinte 
napi kapcsolatban vagyunk min-
den érdekelttel, a különböző te-
rületek képviselőivel. Folyamatos 
a nevezések feldolgozása, a főzők 
értesítése, az engedélyek átadása, 

a nyomdai anyagok előkészítése. 
A következő héten a meghívók, 
plakátok terjesztése, szórása, a te-
rületen lakók kiértesítése, karsza-
lagok átadása a feladatunk.

- A fesztivál évről évre egy-
re nagyobb tömegeket vonz Kar-
cagra. Egy kicsit minden évben 
változtatnak a szervezők. Mire 
számíthatunk az idén? Növelik-e 
például a terület nagyságát?

- Igen, a terület bővítésének le-
hetőségét folyamatosan vizsgál-
tuk, vizsgáljuk idén is. A tavalyi 
évhez képest most marad minden 
a helyén. A Püspökladányi úton, 
az Ifjúsági Házig terjedő szaka-
szon például kézműves árusok, 
de marad a jól bevált „BORUD-
VAR” is a Kálvin u. 5. szám alat-
ti iskola udvarán, igaz egy kicsit 
„felturbózva”.  

- Pénteken kezdődik a feszti-
vál. Mire számíthat a lakosság? 
Mikor kezdik el építeni a feszti-
vál területét? Mikortól lesznek le-
zárva az utak, a környező utcák?

- Ebben sincs változás a meg-
szokotthoz képest. A fesztivál te-
rületére a berendezkedést szer-

dán már elkezdjük. Csütörtökön 
épül a múzeumparki berendezé-
sek zöme, pénteken pedig a ki-
sebb simításokat végezzük. A tel-
jes útlezárás péntek reggeltől va-
sárnap délig tart. 

- Április közepén nyitották meg 
a főzőhelyek foglalásának felüle-
tét. Gondolom, nem maradt sok 
üres hely.

- A tavalyi évhez képest is nö-
veltük a főzőhelyek számát egy 
picivel. Jelenleg a megnövelt lét-
szám ellenére közel egy hónap 
alatt, minden hely elkelt. Ha eset-

leg akad visszamondás, azonnal 
van a helyére jelentkező. 

- Melyek a legfontosabb tudni-
valók a főzők számára?

- A szabályok nem nagyon mó-
dosultak az előző évekhez képest. 
A papírmunkákat ugyanúgy el 
kell végezni a szabályok betartása 
miatt. A tűzoltókészülékek ellen-
őrzése, a behajtási térkép, a befi-
zetési igazolás azonban a szoká-
sos módon zajlik. Már most meg 
kell köszönnöm a főzők hozzáál-
lását, hiszen nagyon gördüléke-
nyen, eddig határidőre megtör-

téntek azok a szükséges felada-
tok, melyek a zavartalan megren-
dezéshez szükségesek. 

- A nyitónapon milyen progra-
mokkal várják az érdeklődőket?

- A díszvendég település, Mo-
hács bemutatkozásával kezdődik   
a fesztivál, az Ifjúsági Házban 
nyílik meg a mohácsi sokacokat, 
busókat bemutató, igen érdekes 
kiállítás. Természetesen megren-
dezésre kerül a Juhszárnyék is, 
ahol késő délután vásári komé-
diás előadására hívjuk a gyerme-
keket. A múzeumparki színpa-
don a szokásos rendben folynak 
a koncertek, fellépések. A péntek 
a hagyományoknak megfelelően 
a helyi együttesek bemutatkozá-
sának ideje. Először a The Best 
Company (TBC), majd este a Me-
sekaszinó együttes lép színpad-
ra. A két fellépés között pedig az 
est sztárvendége az Irigy Hónalj-
mirigy. A BORUDVAR-ban fog 
véget érni a péntek esti program, 
ahol idén először rendezünk 
koncertet, mégpedig a Fülemüle 
Presszó Tribűn Bend zenekarral. 

(folytatás a 12. oldalon...)
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A hősök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják 
Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető visz-
sza. Ebben mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak 
kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni.” 
Az ünnepet a második világháborút követően a kommunista dik-
tatúra eltüntette a naptárból, majd a rendszerváltozást követően ke-
rült ismét vissza a köztudatba. Karcag Város Önkormányzata és la-
kossága nevében május 27-én Dobos László polgármester, Gyurcsek 
János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző a hősi halottakra em-
lékezve, koszorút helyezett el az első és a második világháborús em-
lékműnél.

Megemlékezés a hősök napján

Két hét múlva birkafőző fesztivál

A főtéren járdafelújítás zaj-
lik. Dobos László polgármester 
a helyszínen ellenőrizte a mun-
kálatokat.

- Tavaly már elkezdődött a fő-
térnek a díszkővel történő járda-
építése, ezt a munkát folytatjuk. 
Egy komoly összeget különítet-
tünk el a költségvetésben járda-
építésekre, kátyúzásra. Fő szem-
pont volt, hogy a főtér megfele-
lő módon nézzen ki. Most a Ker-
tész József utca és áruház sarka 
közötti szakasz munkálati foly-
nak. Ez nagy valószínűséggel a 

birkafőző fesztivál idejére elké-
szül, s azt követően folytatód-
nak a munkák a Széchenyi su-
gárút felé. A tervünk az, hogy U 
alakban teljesen körbeérjen ez a 
járdaépítési szakasz oly annyira, 
hogy a közbülső átjáró szakaszo-
kat is szeretnénk ilyen színes kő-
vel kialakítani - mondta a polgár-
mester.

- A főtér más részén lesz-e jár-
daépítés?

- A régi buszmegálló előtti jár-
dán a díszburkolat tavaly már el-
készült, de a megálló helyét sze-
retnénk megszépíteni, hiszen 

most hepehupás. Felszedjük a 
betont, és a Városgondnokság 
munkatársai által gyártott tér-
kővel újraburkoljuk ezt a részt. 
Ez akkorra készül el, mire a Tour 
de Hongrie mezőnye ideér vá-
rosunkba. Természetesen a Dó-
zsa György úttól a Horváth Fe-
renc utcáig is el fog készülni ez a 
díszjárda szakasz, de megvárjuk 
amíg a bíróság-ügyészség épüle-
te felépül, hiszen most felesleges 
lenne kialakítani, hogy az építke-
zés közben sérüljön, károsodjon. 
Ez a szakasz akkor készül, ha az 
új épület megépül.

Járdafelújítás a főtéren

Pillanatkép a tavalyi 
birkafőző fesztiválról
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Közéleti szilánkok
Fülben bolha: a 

„gyöngyöshurka”…
Legutóbbi jegyzetem végén megemlí-

tettem a „Bilhebolha” c. mesefüzért, ami 
azért is szenzációs mesekönyv a mai 8-10 
évesek számára, mert mai „modern” me-
séket, történeteket mond el, egy archai-
kus, népi gyermekdalból, mondókából in-
dul ki. A „Nagyorrú bolha” c. humoros, já-
tékos gyermekversben a népi fantázia a 
„kis bolhát” emberi tulajdonságokkal ru-
házza fel, megszemélyesíti. Ezáltal mond-
ja ki azt a népi bölcsességet, hogy néha az 
apró dolgoknak is nagy jelentősége lehet.

Ez jutott eszembe most is - mert, ha 
úgy vesszük, egy „apróságról” lesz szó -, 
azonban mégiscsak van jelentősége. Ba-
rátom tette a „fülembe a bolhát”, aki szin-
tén gyűjti a népi ételrecepteket már ides-
tova 30-40 éve, vajon miért merülnek a 
feledés homályába a karcagi tájszavak? 
Például a „gyöngyöshurka” kifejezés. Amit 
anno, a drága emlékű Demjén Lajosné An-
nuska néni is szerepeltet 1992-ben kiadott 
Az „áldott” Karcag c. néprajzi könyvecské-
je 97. oldalán. A 100. oldalon megemlí-
ti a fogalom szinonimáját is: a „juhász-
hurkát”. 

Vajon hány fiatal tudná, hogy ezek a 
szavak mit jelentenek, ha megkérdeznénk 
őket a karcagi főutcán? - kérdezte a bará-
tom. Nem tudom - válaszoltam, miközben 
megnéztem Annuska néni szómagyará-
zatát is könyvében. (Gyöngyöshurka, illet-
ve juhászhurka: „a juh kifordított, vastag 
belébe töltött, sós, paprikás kenyérszelet”. 
Amit egykor a birkapörkölttel együtt főz-
tek, és az ínyencek az egybefőtt léppel és 
a birka, szintén megfőzött „agyvelőjé-
vel” együtt fogyasztottak - teszem hozzá, 
ugyanis a tájnyelvi értelmező szóma-
gyarázat szükségképpen rövid). 

Lassan valóban elfelejtjük nemcsak a 
„tájszót”, hanem azt is, hogyan kell ezt a 
valóban érdekes és finom étket elkészí-
teni. Ez tényleg néphagyomány és olyan 
nagy tekintélyű tudósunk, mint Herman 
Ottó, már közzétette az 1914-ben megírt 
„Magyar pásztorok nyelvkincse” c. nép-
rajzi könyvében. Amikor is egy fiatal ju-
hász mondta el neki, hogyan főzi ő a bir-
kát: „… a közepibe gyün a többi hús, de 
mind kétfalatnyira darabóva, a legtetejé-
be oztán a sós, borsos és paprikás kenyér-
béllel töltött hurka, akár a koszorú. Mikor 
a hús főseje rözög, akko’ mán az ajja meg-
főtt. Akko’ mög kő fordítani, hogy a hurka 
essen alu, a fej meg főlü.”  

-ács-

KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek júniusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 13. 15.30-tól,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  június 14. 17.00-tól,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  június 21. 15.30-tól,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  június 13. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  június 14. 14.30-16.30-ig, 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  június 20. 15.00-tól,  
  Városháza 3. szoba

Szepesi Tibor 7. választókörzet  június 20. 16.00-tól,  
  Kiskulcsosi Ált. Isk.

Pánti Ildikó  8. választókörzet  június 15. 16.00-tól,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

Kedves olvasóink!
Elérkezett a nyári, augusztus végéig tartó két hetes megje-

lenés időszaka. Következő lapszámunk június 24-én jelenik 
meg. A megszokott nyitvatartási időben várjuk hirdetőinket. 
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük je-
lezzék szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. ut-
ca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Lapzárta: 
2016. június 20. (hétfő) 12 óra

Az elmúlt időszak fontosabb 
eseményeiről beszélgettünk Do-
bos László polgármesterrel.

- Május elsején új helyszíne-
ken zajlott a majális. 

- Igen, idén a főtér volt a cent-
ruma a majálisnak. A látoga-
tottság bizonyította, jó dön-
tés volt helyszínt váltani. Na-
gyon sok színes programot tud-

tunk ideszervezni, aki kiláto-
gatott, az érdekes programok-
kal találkozhatott, megkóstol-
hatta a hungarikum karcagi bir-
kapörköltet és egyéb finomságo-
kat, igazán kedves hangulat volt 
itt, ezen a napon. Természetesen 
voltak más helyszínek is, melyet 
a specialitásuk miatt nem tud-
tunk a főtérre behozni. Így az 
íjászverseny maradt az Erdei Fu-
tópályán, a lovas bemutató hely-
színe pedig a Múzeumpark volt.

- A majálison részt vettek fran-
cai testvérvárosunk képviselői is. 
Milyen élményekkel utaztak ha-
za?

- A program részeként a má-
jus elsejei forgatagot is meg-
mutattuk nekik, s miután tud-
tuk jól, hogy Franciaországban 
nem divat a ballagás, mint olyan, 
ott például nincs tabló és más-
képp zajlanak az év végi rendez-
vények, ezért hívtuk meg őket, 
hogy lássak a karcagi ballagást a 
Szentannai középiskolában, ahol 
a tantermeket és a folyosókat is 

feldíszítik, s a gépes ballagásra is 
rácsodálkoztak vendégeink.

- Minden évben jeles ünnep-
ség a Kováts Mihály Emlékna-
pok. Most is voltak amerikai 
vendégeink, így igazán jelesre 
sikeredett ez az ünnepség.

- Kell is, hogy ez jól sikerül-
jön, hiszen az Amerikai Egye-
sült Államokban jobban isme-
rik Kováts Mihályt, mint a szü-
lőhazájában. Mi, itt Karcagon, 
már évtizedek óta megünnepel-
jük azt, hogy volt egy ilyen nagy 
huszár ezredesünk, aki magyar-
ként letette a névjegyét az Egye-
sült Államokban a függetlensé-
gi háborúban. Nagy tisztelői az 
ott élő emberek, főleg a katonák, 
most is egy katonaember képvi-
selte a nagykövetséget. Minden-
képp kell, hogy tudjanak róla az 
országban, szűkebb pátriájában 
még inkább, hiszen egy kiemel-
kedő személyisége volt korának, 
szakmai, katonai tudását több 
ország hadseregében is kama-
toztatta amellett, hogy nyugod-

tan példát vehetnek róla a mai 
fiatalok is kitartásban, akarat-
ban, kun öntudatban, ez minden 
olyan személyiséget takar, amit 
érdemes követni, érdemes példa-
ként állítani.

- A redemptióra május 6-án 
emlékeztünk, s egy emlékharan-
got is avattunk.

- Régi vágya ez a kunoknak, 
hogy ezzel is emlékezzünk ar-
ra a megváltásra, ami történel-
mi tette volt az akkori Hármas 
Kerületnek. Az emlékművet a 
lélekharanggal jeles szobrász-
művészünk, városunk szülöt-
te, Györfi Sándor készítette. Az 
alkotás szervesen kapcsolódik 
a parkban meglévő két korábbi 
(az aradi vértanúk és a Millen-
niumi Emlékmű) művekhez is. 
Egy nagyon szép egységet alkot 
mostantól a három emlékmű. 
A harang hangja pedig csodála-
tos és valóban, amikor megszó-
lal, olyan emlékeket, hangulatot 
hoz elő az emberből, ami erősít-
heti mindenkinek a lelkét. 

Május a hagyományőrzés jegyében telt
- villáminterjú Dobos László polgármesterrel - 

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati képviselője 

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

(Nagyszülő, szülő, unoka korosztályig.)

Időpont: 
2016. június 22. (szerda) 14.30 órai kezdettel

Úticél:
a Zsinagóga megtekintése

Köszöntőt mond: 
Csillag Barnabás,

a Karcagi Zsidó Hitközség Elnöke

Idegenvezető:
Elek György helytörténeti kutató

Találkozó:
a Zsinagóga bejáratánál 

A városismereti sétát esős időben is megtartjuk. 
(A férfiak szíveskedjenek fejfedőt hozni magukkal!)

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület

önkormányzati képviselője
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Francia testvérvárosunkból 
járt egy delegáció a majális és 
a középiskolai ballagások al-
kalmából - erről kérdeztük M 
Raymond Filipiakot, a Test-
vérvárosi Bizottság elnökét.

- Részt vettünk a Szentannai 
középiskola ballagási ünnepsé-
gén. Nálunk nincsenek ilyen ren-
dezvények, így érdeklődéssel vet-
tünk részt az ünnepségen, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat. 
Megható volt számomra, ahogy 
a diákok felvonulással búcsúztak 
el a várostól és az intézménytől. 
Új élményekkel gazdagodtunk 
mindannyian. Mivel hallottuk, 
hogy nincs már élő testvérisko-
lai kapcsolat a francia paraclei 
középiskolával, ezt megpróbál-
juk a következő hetekben újra-
éleszteni.

- Van-e hasonló majális Fran-
ciaországban?

- A Munka ünnepe nemzet-
közi ünnep, ezt nálunk is ünne-

peljük. Ez egy nagyon fontos nap 
minden nemzet életében. Karca-
gon sokkal több hagyományőrző 
esemény van május elsején is, ná-
lunk ez elveszőben van, de azért 
mi is sok programot szervezünk, 
minden korosztály számára. Ne-

kem nagyon tetszettek a lovas és 
íjász hagyományok. Nálunk ott-
hon nem majális van, mint Kar-
cagon, hanem egy hatalmas bol-
hapiacot tartanak, ahol ezer em-
ber árulja a már nem használt, fe-
leslegessé vált tárgyát, emlékét.

A lélekharang ötlete -melyet a redemptio emléknapján, május 6-án 
avattunk fel - a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesülettől ered, meg-
valósítója Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász, érdemes művész.

- Szerettünk volna emléket állítani a redemptiónak. Amikor kije-
löltük a helyét, ebből már adódott is a harang ötlete. A Millenniumi 
Emlékmű közelébe került, mely emlékmű őseinkről szól, azokról, 
akik ezt a földet valamilyen formában visszavásárolták, megmentet-
ték komoly áldozatok árán. Mivel a kun keresztény nép volt és az ma 
is, őseink keresztény kultúráját követték, amikor a harangszót hal-
lották. A harangszó ilyen formában üzenet a múltból, üzenet a jövő-
nek és a léleknek. A hangja Krisztusnak, a Szentléleknek az üzenete 
kell, hogy legyen felénk. Próbáltam a krisztusi kort megidézni olyan 
formában, hogy 33 centi a harang átmérője, és ez jelenti a mi keresz-
tény elkötelezettségünket is, és kívánom, hogy minden megszólalá-
sakor hirdesse ezt a jövőben is - mondta Györfi Sándor.

Üzenet a múltból a jövőnek

Kunmadaras település 725 éves 
jubileumi rendezvényén május 
22-én díjakat is átadtak. Kunma-
daras Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete dísz-
polgári cím alapításáról és ado-
mányozásuk rendjéről szóló ren-
delete hosszú múltra tekint visz-
sza. A helyi rendelet értelmében 
a képviselő-testület érdemeik el-
ismeréseként díszpolgári címet 
adományozhat azoknak a Kun-
madarason élő, illetve korábban 
Kunmadarasról elszármazott élő 
vagy holt, magyar vagy külföldi 
állampolgároknak, akik a rende-
letben meghatározott feltételek-
nek megfelelnek.

2016-ban a díszpolgári cím 
adományozására írásban javas-
latot tett a Kunmadarasi Honis-
mereti Egyesület nevében Laczkó 

Tóth Bertalanné, az egyesület el-
nöke. A társaság díszpolgári cím 
adományozását indítványozta 
dr. Ötvös László református lel-
kész részére, a Kunmadaras és la-
kossága érdekében végzett hely-
történeti kutatásaiért és köztisz-
teletet kiváltó lelkipásztori szol-
gálataiért. A Kunmadarasi Hon-
ismereti Egyesület javaslatát a 
képviselő-testület érdemesnek ta-
lálta, ezért a 43/2016. számú ha-
tározatában rendelkezett a dísz-
polgári cím odaítéléséről dr. Öt-
vös László részére. A díjat Guba 
László polgármester adta át ré-
szére és méltatta a lelkész-tudós 
munkásságát.

Dr. Ötvös László 1930. szep-
tember 16-án Hajdúnánáson szü-
letett. 1981-1996-ig tevékenyke-
dett református lelkészként Kun-
madarason. Szinte ideérkezésé-

nek első percétől kutatta a nagy-
község történetét; felfedezte az 
egykori város egyedülálló, gaz-
dag múltját és benne polgárainak 
tisztességét. Amit az idő megkop-
tatott, azt akarta múltunk példá-

jával újra felragyogtatni. Tőle is-
merjük Kunmadaras 725 éves 
történelmét: Ősmadaras faluként 
való meglétét, a kunok keresz-
ténységét, a madarasi iskolázást, 
a bácskai áttelepülést, redemptios 

emlékeinket, az 1848-49-es sza-
badságharc alatti bátor magatar-
tást, a II. világháború kunma-
darasi katonai és polgári áldoza-
tait, a termelőszövetkezeti nagy-
községet. Kilenc füzetnyi kutatá-
sát 2015-ben 85. születésnapjá-
ra „Kunmadarasi bibliás króni-
ka” címen egy kötetben jelentet-
tük meg. 

- Biztos vagyok abban, hogy 
a képviselő-testület döntése ta-
lálkozik a nagyközség polgárai-
nak egyetértésével. Bízom ben-
ne, hogy lelkészurat ez a kitünte-
tés újabb kötelékkel erősíti a köz-
ségünkhöz. Az értünk, a közsé-
gért tett erőfeszítést köszönjük 
meg akkor, amikor magunk elé 
helyezzük a díjazottat és mától 
díszpolgárként is tiszteljük sze-
mélyét - mondta település első 
embere.

Kunmadaras díszpolgára lett dr. Ötvös László református lelkész

Francia delegáció járt Karcagon

- Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje - ez a Balassi Bálint idé-
zet volt a mottója a Táncsics krt. 19. számú tagóvoda május 26-ai 
pünkösdi műsorának. A délután a Margaréta csoport pünkösdi mű-
sorával kezdődött, majd volt kismesterségek bemutatója, kézműves 
foglalkozás és komázás is.

Pünkösd az óvodában



4 2016. június 10.

HÍREK
Több százan vettek részt a családi és gyermeknapon

A Déryné Kulturális Központ szervezésében május 28-án a Liget úti Sportpályán a Családi és Gyer-
meknap, Sportnap, valamint a III. Diák Birkafőző Verseny várta az érdeklődőket. A nap során volt lab-
darúgó torna a szülőknek, kapitánylabda és amőba a gyerekeknek és a felnőtteknek, banyafutás az 
anyukáknak, kézműveskedés, csillámtetoválás, ugrálóvár a gyerekeknek, népi ételek főzőversenye az 
osztályközösségeknek, gépjármű és elsősegély bemutató, valamint diákok főzőversenye, melyen karcagi, 
kisújszállási és kenderesi főzők mérték össze tudásukat birkafőzésben. A rendezvényen részt vett Dobos 
László, Karcag város polgármestere és dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is.
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Szakköri 
randevú a 

Dérynében

A Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollé-
gium 11.D osztályának emelt né-
met csoportja május 13-án Sze-
gedre utazott tanulmányi kirán-
dulásra. Úticélunk a Germán Filo-
lógia Intézet megtekintése volt a 
Szegedi Tudományegyetemen.

A kiránduláson hét, a néme-
tet emelt szinten tanuló diák, va-
lamint két fő kísérő pedagógus 
vett részt, akik vállalták az önkölt-
ségen történő utazást. Több he-
tes szervezés után nagy várako-
zással indultunk neki az útnak, 
ami nem kis izgalommal járt, hi-
szen felsővezeték-szakadás mi-
att három órás késéssel értünk 
Szegedre. Az állomáson az egye-
tem nevében egy ötödéves hall-
gató fogadott bennünket, akinek 
segítségével megtekinthettük a 
BTK épületét, majd az egyetem 
életéről szóló előadást hallgat-
hattuk meg. A diák többek között 
elmondta, hogy az egyetem épü-
letében található Juhász Gyula-
mellszobor a hallgatók körében 
olyan babonával bír, hogy vizs-
ga előtt aki megsimogatja a szo-
bor orrát, az sikeres vizsgát tesz. 
Ezt követően az egyetem könyv-
tárát ismerhettük meg. Az Eötvös 
Lóránd Kollégiumban dr. Kato-
na Tünde tanárnő, a Germán Fi-
lológia Intézet vezető helyettese 
fogadott bennünket, aki bemu-
tatta az intézetet, a pályázati és 
ösztöndíj-lehetőségeket (pl. az 
Erasmus és DAAD ösztöndíjakat, 
amelyek segítségével külföldön 
tanulhatunk, akár több szemesz-
ter erejéig is). A két intézmény jó 
kapcsolatának ápolása érdeké-
ben a tanárnő könyveket, és az 

intézet által alapított GeMa ne-
vű folyóiratból több példányt 
is ajándékozott az iskolánkban 
emelt németet tanuló diákoknak. 
Ezúton is köszönjük neki. Később 
egy ötödéves hallgató, Kovács 
Balázs tartott nekünk előadást 
németül. Leginkább a fiúk örül-
hettek, mert az „e”-sportról volt 
szó. Két csoportban dolgoztunk, 
különböző feladatokat kellett el-
végeznünk, amelyek segítségé-
vel új szavakat is tanulhattunk.

Az egyetemi program után 
megnéztük a Dómot, majd be-
mentünk az egyetemisták köré-
ben ismert Boci-tejivóba, ahol 
megebédeltünk.

A Dugonics téren megtekin-
tettük az egyetem főépületét, a 
zenélő szökőkutat. A Kárász ut-

cában nagy volt a nyüzsgés-for-
gás, hiszen a hétvégi borfeszti-
válra készültek az emberek. A 
Belváros-hídhoz érve a Tisza-
partra mentünk, melynek men-
tén visszaérkeztünk az állomás-
ra, ahonnan újabb egy órás ké-
sés után hazaérkeztünk Kar-
cagra. Egy fárasztó, de annál 
boldogabb napot élhettünk át, 
melyet köszönünk dr. Kovácsné 
Zágoni Szabó Csilla tanárnőnek, 
aki mindezt megszervezte ne-
künk, és Kun Marianna tanárnő-
nek aki végigkísért bennünket 
és lelkesen részt vett a progra-
mokban.

Molnár Kitti és 
Agócs Krisztina,

a 11. D osztály tanulói

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézményében 
a legkisebbek számára is ünnepet varázsoltak a szülők és a bölcsőde 
munkatársai a gyermeknap tiszteletére. A Széchenyi sugárúti bölcső-
dében május 26-án, a Varró úti bölcsődében május 27-én rendezték 
meg a gyermeknapi ünnepséget.

Számos játéklehetőség várta a kicsiket a szépen feldíszített udvaron. 
Felhőtlen játék, vidám gyerekzsivaj töltötte be a bölcsődék udvarát. 
A gyerekek fáradhatatlannak tűntek az ugráló várban. Mint mindig, 
most is ez volt a kedvencük a kis bölcsődéseknek. A sok játék, izgalmas 
együttlét a szülőkkel, kis csoporttársakkal rendhagyó, vidám ünneppé 
varázsolta a gyermeknapot. Rengeteg mosolygó arcocska bizonyította, 
hogy nagyon jól sikerült a rendezvény.

Köszönet a szülőknek, a bölcsőde valamennyi dolgozójának, hogy 
aktívan részt vettek a jó hangulatú, vidám gyermeknap megrendezé-
sében. Támogatásukra a jövőben is számítunk, hiszen az elért sikerek 
közös munkánk eredményei. 

Csikos Lajosné
intézményvezető

Gyermeknap a bölcsibenTanulmányi kirándulás Szegeden

2016. május 19-én a Déryné 
Kulturális Központban „Szak-
köri randevú” címmel bemu-
tatkozót tartottak a kulturális 
központ kiscsoportjai számára. 
A Dalma Dance Club karcagi 
tagozata és a karcagi balett cso-
portok előadták az új koreog-
ráfiájukat. A műsort színesítet-
te a Kun Kuckó Diákszínjátszó 
Körének Janikovszky Éva: Kire 
ütött ez a gyerek? című előadá-
sa. A műsor nagy sikert ara-
tott. A jövőben hagyományte-
remtő céllal szeretnék a szak-
köreik éves munkáját bemu-
tatni, illetve lehetőséget bizto-
sítani az érdeklődőknek, hogy 
találkozzanak a csoportokkal, 
csoportvezetőkkel. 
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A Karcagi SZC Varró István Szak-
iskolája, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma a székelykeresztúri Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum-
mal közösen sikeres pályázatok 
sorát valósította meg a Határtala-
nul program keretein belül. 

Közel 100-100 tanuló vett ed-
dig részt a programokban, és sok 
ezer kilométer, rengeteg látniva-
ló, élmény tarkította kirándulása-
inkat. A jelenlegi volt a negyedik 
alkalom, amikor az asztalos szak-
ma tanulói vehettek részt a pályá-
zatban. A projekt az „Asztalos mű-
helymunkák télen” címet viselte. 
Pályázatunk során közösen olyan 
termékeket készítettünk el, me-
lyeket minden évben felajánlot-
tunk valamely intézmény részé-
re. Idei programunk keretein be-
lül égetéssel készítettünk két val-
lási témájú képet, melyek egyikét 
a székelykeresztúri katolikus plé-
bánia részére ajánlottuk fel, kö-
szönetként a sok éves segítségért, 
hogy szállásunkat és étkezteté-
sünket biztosították. A másik, ége-
tés technikával készített képünket 
a karcagi Györffy István Katolikus 
Általános Iskolának adományoz-
tuk. A közösen végzett munka so-
rán tanulóink faragott, díszített ék-
szertartó dobozokat is gyártottak. 

Kirándulásaink során szakmai fej-
lődésüket biztosítva, több faipari 
céghez látogattunk el, ahol olyan 
speciális gépekkel találkozhattak 
a tanulóink, melyekkel a minden-
napi gyakorlatuk során nem dol-
gozhatnak. Láttunk furnérozott 
bútorokat készítő üzemet, gyer-
mekjátékokat gyártó céget. Ellá-
togattunk az IKEA budapesti üzle-
tébe, hogy megtapasztalhassák a 
lapra szerelt, elemes bútorok for-
galmazásának technológiai, raktá-
rozási, logisztikai műveleteit. 

A szakmai kirándulásokon túl, 
jutott idő a szórakozásra is. Az er-
délyi tartózkodásunk során, már-
cius elején lehetőségünk volt a sí-

elésre és szánkózásra a Madarasi 
Hargitán. Itt tartózkodásuk alatt a 
székely csoport élvezhette a kun-
ság kellemes gyógyhatású ter-
málvizeit Karcagon és Berekfür-
dőn, valamint Debrecenben az 
Aquaticumban.

Az idei pályázat is nagy sikert 
aratott mind a tanulók, mind a 
résztvevő pedagógusok körében. 
Mindig szívesen jelentkeznek a 
varrós diákok az erdélyi progra-
mokra, és a székelykeresztúri tanu-
lók is nagy kedvvel látogatnak el a 
Nagykunság központjába, Karcag-
ra, ahol tovább építhetik a szakmai 
és baráti kapcsolataikat.

Veleginé Máté Mária

Határtalanul program 2016
„Asztalos műhelymunkák télen”

A Szeretethíd elnevezésű önkén-
tes napokat 2009-ben hívta élet-
re a Magyar Református Szeretet-
szolgálat. Az akció jelmondata: Le-
gyetek felkiáltójellé! 2012-ben már 
a magyar reformátusság egyesülé-
sét is ünnepelhették azáltal, hogy 
az önkéntes napot az egész Kárpát-
medencére kiterjesztették. A Szere-
tethíd olyan segítségnyújtó akció, 
mely mindenkit vár, legyen akár 
idős, akár fiatal, egészséges vagy ép-
pen fogyatékkal élő testvérünk, ha-
táron innen vagy túlról. Célja, hogy 
közösen tegyünk egymásért, a he-
lyi és gyülekezeti közösségeinkért és 
a teremtett világért. Mindezt vidá-
man, közösségben, egymást megis-
merve, és egymásra jobban odafi-
gyelve valósítják meg.

A Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskola 9. évfolyamos tanulói, 
minden évben csatlakozva ehhez 
a programhoz, karitatív tevékeny-
séget folytatnak (például: kulturá-
lis szolgálat az idősek otthonában, 
templom vagy iskolájuk takarítása, 
szebbé tétele). A diákok előzetes be-
osztás alapján vesznek részt ezen az 
eseményen. Az intézmény hetedik 
alkalommal csatlakozott az akció-
hoz, az iskolából 75 diák és 14 pe-
dagógus végzett szolgálatot. 

Gimnáziumunk igazgatóhelyet-
tese, Nagy Éva tanárnő így véleke-

dik a Szeretethídról: „Véleményem 
szerint, rendkívül jó kezdeményezés 
és fontosnak tartom, hogy kapocs 
alakuljon ki az iskola, a város és a 
gyülekezet között. Örülök, hogy év-
ről évre egyre többen kapcsolódnak 
be a programba, valamint különös 
hangulatot ad az a tudat, hogy egy-
szerre csaknem 21.000 ember vé-
gez hasonló munkát. Az első perc-
től szerveztem ezt az iskolában, és 
egyre többen vesznek részt ebben az 
önkéntes munkában diákok és ta-
nárok egyaránt. A Szeretethíd kap-
csán végzett önkéntes munkát az 
érettségihez szükséges 50 óra közös-
ségi szolgálatba is be tudjuk számí-
tani a diákoknak.”

Az iskola hit- és erkölcstan ta-
nára, Türke Beáta szerint: „Jó kap-
ni, de a legjobb adni! Amikor vala-
ki először úgy dönt, hogy idejét és 

energiáját áldozza másokért, a ta-
pasztalatok szerint váratlan dolog 
történik vele. Az önkénteseink mo-
sollyal az arcukon mesélik, meny-
nyi mindent kaptak az önkéntesség 
során, mennyire feltöltődtek ener-
giával.”

Személy szerint nekem egy óriási 
élmény volt részt venni ezen a prog-
ramon. Örülök, hogy ott lehettem, 
és egy kis szeretetet csempészhettem 
az idősek és a fogyatékkal élők éle-
tébe. Azt hiszem, minden diák ne-
vében elmondhatom, hogy felkiál-
tójellé lettünk! Nem utolsó sorban 
pedig köszönjük iskolánk fenntar-
tójának a napot indító szeretetven-
dégséget!

„Ne csak szóval szeressünk, ha-
nem cselekedettel és valóságosan.” 
(1Jn. 3,18.)

Vetró Viktor 9. B

Szeretethíd

KÖZHÍRELÉS
Tüdőszűrés

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – 
Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiz-
tosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és ko-
rai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szű-
rővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet alapján 
ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és en-
nél idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2016. június 14-től – 2016. augusztus 5-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:
Hétfő: 12.30-tól – 16.30-ig
Kedd: 08.30-tól – 12.30-ig
Szerda: 12.30-tól – 16.30-ig
Csütörtök: 08.30-tól – 12.30-ig
Péntek: 08.30-tól – 12.30-ig

augusztus 5. (péntek)  8.30-tól – 12.00-ig

2016. július 1-jén (pénteken) a szűrés szünetel!

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 
egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, ille-
tőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek 
részt a szűrésen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más 
betegség felderítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor felet-
tieknek ajánlott. 

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványá-
val és betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgála-
ton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy ta-
nulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az aláb-
biak szerint történik: 
 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájá-

val, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen meg-
jelenni,

 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni 
kell (1.700,-Ft), postai csekket a szűrés helyén lehet kérni, 
a tavalyi nem megfelelő. A befizetett összegről számla ki-
állítása lehetséges.

 - Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben 
értesítést küld a kórház.  

Rózsa Sándor 
jegyző

Meghívó
A Kunrózsa Csipkekör tagjai szeretettel várják Önt és 

kedves családját
2016. június 25-én (szombaton) 16.00 órára

„A nagykunsági vert csipke” 
című időszaki kiállítás megnyitójára.

Megnyitó beszédet mond: dr. Vadász István múzeumigazgató

Helyszín: Kiss Pál Múzeum
TISZAFÜRED, Tariczky sétány 6.

A kiállításon a karcagi KUNRÓZSA 
Csipkekör tagjai, a kunmadarasi négy-
generációs csipkeverő Tóth család és 
Fejesné Koppány Gabriella csipkeve-
rő népi iparművész munkáit tekinthe-
tik meg.
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Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által meghir-
detett „Hazánk nemzeti kulturális 
örökségének megőrzését, a nemze-
tiségi hagyományok és a népi kul-
túra ápolását felvállaló tehetség-
gondozó programok támogatása” 
című NTP – MKÖ-15-0210 pályázati 
számon szereplő „A Csodafa” elne-
vezésű pályázat 2015. október és 2016. 
június között valósult meg a Nemzeti 
Tehetségprogram keretében.

A pályázati programban a Jókai 
úti óvoda „Dúdoló” zenei, a Kinizsi 
úti óvoda „Szivárvány” zenei, a „Va-
rázsceruza” kézműves és a Kuthen 
úti óvoda „Gyermekkarkötő” kézmű-
ves tehetségműhelyei vettek részt 
24 gyermekkel, Molnárné Győri Eri-
ka, Péter Lászlóné, Szabó Renáta és 
Vadainé Boros Beáta tehetséggondo-
zó óvodapedagógusok vezetésével.

A 4 tehetségműhelyben nagyszá-
mú a hátrányos helyzetű gyermekek 

aránya, így az esélyteremtés, hátrány-
kompenzálás kiemelkedő feladatot 
jelentett. 

A 60 órás program célja a régmúlt 
idők népi hagyományainak, szokásai-
nak megismertetése a gyermekekkel 
való együttjátszás során. A műhely-
munka tevékenységei évszakok nyom-
vonalán haladt végig, a helyi kulturális 
értékek hozzákapcsolásával komplex 
tevékenységeken keresztül. A prog-
ramban olyan közös élményszerzé-
si lehetőségeket teremtettünk, ame-
lyek a gyermekek fejlettségi szintjei-
hez igazodtak, segítették az érzelmi 
ráhangolódást, identitástudatuk erő-
sítését. Látogatást tettünk a kunlo-
vardában, ahol az őshonos állatokkal 
ismerkedhettek meg a gyermekek.

Pályázatunk kiegészítő tevékenysé-
geként debreceni kirándulást szer-
veztünk a Vojtina Bábszínházba, 
ahol farsangi néphagyományoknak 
lehettünk részesei, Maskarádé című 
előadásukban. A kirándulás szervezé-

sekor arra törekedtünk, hogy komplex 
élményekhez juttassuk a gyermeke-
ket, ezért látogattunk el a Tímár Ház-
ba, ahol népi kismesterségekkel is-
merkedhettünk meg, népművészeti 
kiállításokat csodálhattunk meg. 

Arra törekedtünk, hogy progra-
munk a múltat és jelent népies szim-
bolikájával, kapcsolatrendszerével, a 
természettel, az évszakokkal való ösz-
szekapcsolásával, tevékenységek ál-
tal, gyöngyszemként fűzze fel egy 
szálra, ami segíthet a nemzeti kultu-
rális örökség ápolásában, átörökíté-
sében.

Eredménynek tekintjük, hogy gyer-
mekeink mélyebben megismerked-
tek a néphagyományokkal. A magyar 
kultúra napján előadott műsor esz-
tétikai élményt nyújtott mindazok-
nak, akik megtekintették „A Csoda-
fa” című előadást, melyben a tehet-
séggondozó műhely tehetségígéretes 
gyermekei aktívan részt vettek óvoda-
pedagógusok közreműködésével.

„Csodafa” 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „Sportágakat népszerűsítő 
rendezvények támogatása” című NTP-SR-15-0056 „Sportolj Velünk” el-
nevezésű nyertes pályázat 2015. október és 2016. június között valósult meg 
a Nemzeti Tehetségprogram keretében.

2016. április 16-án szombat délután került megrendezésre a „Sportolj 
velünk! - családi délután”. Óvodáink kiemelt nevelési területe az óvodapeda-
gógusok elkötelezettsége az egészséges életmódra nevelés, a mindenna-
pi mozgás iránt indította el intézményünket a Nemzeti Tehetség program 
„Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása” pályázat megírására. 

A pályázati projekt szakmai koordinátorai, szervezői, megvalósítói 
Balajtiné Sütő Margit, Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Gyökeres Éva te-
hetséggondozó óvodapedagógusok. A pályázat megvalósításának hely-
színe az Akácliget Fürdő volt. A programhoz kapcsolódóan meghirde-
tésre került rajzpályázat témája a mozgással, sporttal kapcsolatosan átélt 
élmények, tapasztalatok megjelenítése volt. 

Az óvodás gyermekek és szüleik 10 sportággal – kézilabda, röplabda, 
birkózás, torna, kosárlabda, úszás, kerékpározás, futball, úszás, tollas-
labda - ismerkedhettek meg. A szakosztályvezetőktől, edzőktől rövid 
ismertetőt hallhattak, majd a fiatal sportolók közreműködésével kipróbál-
hatták a sportágakat.

Dr. Vass Éva csecsemő- gyermekgyógyász szakorvos a rendezvény 
ideje alatt szűrővizsgálatot végzett óvodás gyermekeink számára.

Kun Mariann testnevelő-gyógytestnevelő konzultációs előadást tar-
tott „A mozgás fontossága egészségünk megőrzése érdekében” címmel és 
Sántáné Antal Mária dietetikus szakember a „Táplálkozási szokásaink!”-
ról. Széleskörű volt az érdeklődés programunk iránt. Szeretnénk köszönetet 
mondani az Akácliget Fürdőnek a hely biztosításáért, a szakembereknek, a 
szakosztályvezetőknek, az edzőknek és a fiatal sportolóknak, hogy hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeréhez.

„Sportolj velünk!” - családi délután

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő által meghirde-
tett, „A hazai Tehetségsegítő Taná-
csok támogatása” felhívásra a Kar-
cag és Térsége Tehetségsegítő Ta-
nács pályázatot nyújtott be NTP – HTT 
– 15-0014 azonosító számon a Nem-
zeti Tehetségprogram keretében.

A pályázat célja a Karcag és Tér-
sége Tehetségsegítő Tanács terüle-
tén működő tehetséggondozói há-
lózat bővítése, a jó gyakorlatok szé-
les körben való megismertetése, a 
tehetségekkel foglalkozó pedagó-
gusok együttműködésének támo-
gatása.

A pályázati program során tehet-
séggondozó szakemberek jó gyakor-
latokkal, új módszerekkel ismerked-
tek meg, melyeket beépíthetnek a 
mindennapi munkájukba.

A szülők, pedagógusok számára 
szervezett esetmegbeszélések, kon-
zultációk, team-munkák segítették az 
együttműködést, feltárták a tehetsé-
ges gyermekek problémáinak lehet-
séges okait, megoldási lehetőségeit. 

Bonné Posztós Réka óvodapszi-

chológus, a projekt során figyelem-
mel kísérte a tehetségígéretes gyer-
mekek szociális kapcsolatainak ala-
kulását, konzultációk keretében segí-
tette a tehetséggondozó műhelyve-
zetők fejlesztő munkáját, tanácsok-
kal látta el az érdeklődő szülőket.

2016. március 18-án megvaló-
sult Szakmai fórumon a Karcag és 
Térsége Tehetségsegítő Tanács ható-
körébe tartozó tehetségpontok és a 
tehetséggondozás iránt érdeklődők 
szakmai előadásokon, konzultáció-
kon a hálózati együttműködés, a tá-
mogatói kör bővítésének lehetséges 
módszereit tárták fel.

Szakmai programokon, a Jó-
kai úti óvoda „Tudorka” logikai, a 
Kuthen úti óvoda „Gyermekkarkö-
tő”, a Zöldfa úti óvoda „Szórakoz-
tató – szórakésztető” anyanyelvi, a 
Takács Péter úti óvoda „Így kell jár-
ni” zenei – gyermektánc, a Kinizsi úti 
óvoda „Szivárvány” zenei, a Kováts 
Tehetségpont Természettudományi 
Tehetségműhelyek munkájába nyer-
tek betekintést tehetséggondozó pe-
dagógusok. A megvalósított gyakorla-
taikat a látogatók saját élményű tanu-

láson keresztül megismerhették, kipró-
bálhatták, melyeket saját gyakorlatuk-
ba átvehetnek. A szakmai program 
Romhányi Sándorné, Vadainé Bo-
ros Beáta, Tóth Jánosné, Szabó Erika 
és Péter Lászlóné tehetséggondozó 
óvodapedagógusok, Lévainé Kovács 
Róza tehetséggondozó pedagógus 
vezetésével valósult meg.

Elkészült a Térségi Tehetségsegí-
tő Tanács honlapja (www.kttt.hu), 
mely lehetőséget teremt a térség-
ben zajló tehetséggondozás ered-
ményeinek folyamatos, széleskörű 
tájékoztatására. Hozzájárul a tehet-
séggondozás iránt elkötelezett pe-
dagógusok számának növekedésé-
hez, a támogatói kör bővüléséhez.

Önkontrollos hatásvizsgálatot 
végeztünk minőségügyi szakember 
bevonásával, melynek eredményei 
alapján meghatározzuk a követke-
ző évi fejlesztéseinket, feladatainkat. 

A pályázati program eredménye-
ként a tehetségfejlesztő szakembe-
rek szakmai párbeszédeken bővít-
hették ismereteiket, lehetőségeiket, 
szélesíthették támogatói, együttmű-
ködői körüket. 

„Hálózati együttműködés Karcag és térsége tehetségeiért”Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a „Köznevelési és kulturá-
lis intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatá-
sa” című, NTP-KKI-B-15-0185 pályázati azonosító számon szereplő „Termé-
szetre hangolva” elnevezésű nyertes pályázat 2015. október és 2016. júni-
us között valósult meg.

A pályázati program a Zöldfa úti óvoda „Kis fürkészek” természe-
ti, „Kreatív csöppségek” kézműves, a Táncsics krt. 19. óvoda „Nyitni 
– kék” természeti, „Varázskezek” kézműves és a Táncsics krt. 17. óvo-
da „Kreatív kuckó” kézműves tehetségműhelyei vettek részt 30 gyer-
mekkel Andrási Tiborné, Nagy Tiborné, Vályi – Nagy Tímea, Mándi Ka-
talin és Háló Éva tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

A 60 órás program célja a lakóhelyünk természeti értékeit képező 
területek szépségeinek megláttatása. A tehetséggondozó műhelyek-
ben a gyermekek számára lehetőség nyílt a környezetvédelemhez kapcso-
lódó tevékenységekben a problémák megtapasztalására, újszerű techni-
kák kipróbálására, természetes anyagok, hulladékok alkotásban való fel-
használására. A környezet szépségeit, értékeit a két tehetségterület speciá-
lis szempontjaiból kiindulva projekt módszerrel dolgoztuk fel. Olyan komp-
lex programokat biztosítottunk, amely kihívást jelentett a tehetségígéretek 
számára, ösztönözte, próbára tette kiemelkedő adottságaikat. 

Célunk volt, hogy a szülők részesei legyenek a gyermekek élményeinek, 
alkotásainak, hogy megtapasztalják kiemelkedő adottságainak kibontako-
zását, elköteleződjenek a tehetségnevelés iránt. 

Munkadélután keretében a szülők bevonásával a hulladékokból játéko-
kat, használati eszközöket készítettünk. Az alkotásokat a „Játszd újra!” ki-
állításon mutattuk be. 

Az élményszerzések jelentős része lakóhelyünkön valósult meg, mely a 
Hortobágyi Nemzeti Park része. A hortobágyi kirándulás a program mél-
tó befejezése volt, látnivalóban gazdag, hiteles helyszínen élhették újra a 
gyermekek a megélt tevékenységeiket a Madárkórházban, a Hortobágyi 
Pásztormúzeumban, a Körszínben, a Hortobágyi Látogatóközpont és 
Kézművesudvarban és a Pusztai Állatparkban. 

„Természetre hangolva” 

A beszámolókat készítette: Gulyás Ferencné intézményvezető 
(X)
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Horgászok 
figyelem!

2016. május 9-től a 
Nagykun Horgász 

Egyesület irodájának 

nyitvatartása 
megváltozott. 

Nyitva: minden csütörtö-
kön 14-17 óráig.

Vezetőség

MEGHÍVÓ
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

szeretettel meghívja Önt

a XXII. ROMA FESZTIVÁL
ELNEVEZÉSŰ NEMZ – KUL – 16 – 0981 pályázati azonosítójú roma fesztiváljára

Időpont:
2016. június 10., 11., 19.

Június 10. (péntek) 14.00 órától 
Gyermek szépségverseny óvodások részére 
Helyszín: Ifjúsági Ház (5300 Karcag, Püspökladányi u. 11.) 

Június 11. (szombat) 09.00-10.30 óráig 
Egészségnap
A helyszínen vérnyomásmérés, vércukorszint- és testsúlymérés. 
Helyszín: Kiskápolna (5300 Karcag, Vasút u. 45.)

14.00 órától
Kulturális Roma Nap 
Helyszín: Karcag Vasút u. 45. 

„Együtt a múltunk és jövőnk” címmel kiállítás Varga István fotóiból. 

PROGRAMOK:
14.00 - 14.40 Gaál József országos evangélista 
 lelkipásztor, és az Omega gyülekezet 
 dicsőítő csoportja
15.00 - 15.30  Mága Trió együttes műsora
15.40 - 16.30  ROMA SZUNO együttes műsora
16.40 - 17.30  Balogh Ernő műsora
17.40 - 18.20  ünnepi köszöntők
18.30 - 19.30 Csóré Béla műsora
19.40 - 20.10 Bakó Ircsi műsora
20.20 - 21.00 Klárá és Suzan műsora
21.10 - 22.00 Tabak Ági énekes műsora 
22.00 a program zárása
A műsorok szünetében ingyenes számítógépes tombolasorsolásra lesz lehetőség!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Június 19. (vasárnap) 09.00 órától
Kispályás labdarúgó torna
kisebbségi önkormányzatok csapatai részvételével
Helyszín: Kiskulcsosi Általános Iskola udvara (5300 Karcag, Kisújszállási út 112.) 

Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatóink: Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Városi Önkormányzat Város-
gondnoksága, Karcagi Hírmondó, Karcagi Szuperinfó

Tájékoztató
az ingyenes szünidei gyermekétkeztetésről

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat a szüni-
dei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képvise-
lő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben 
 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyer-

mek a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtartama 
alatt valamennyi munkanapon, míg 

 - a többi jogosult gyermek 2016. június 20-tól - 2016. au-
gusztus 17-ig, munkanapokon veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével 
az előre kiközölt helyszíneken valósul meg:
 - az EURO Kft. (Széchenyi sgt. 52.),
 - az Essen Kft. (Varró u. 1.),
 - a Szent Pál Marista Általános Iskola (Zádor u. 3.), 
 - a Kátai Gábor Kórház konyhája (Zöldfa u. 48.).

Az étkeztetés formanyomtatványon igényelhető, mely az 
érintett szülők részére megküldésre került.

A nyilatkozatok a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központban, a Püspökladányi út 33.  
szám alatt nyújthatók be.

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villamos 
utca 109. szám alatt osztja ki az étkezéshez szükséges je-
gyeket a jegyosztások napján 9.00-12.00 és 14.00-17.00 óra 
között.

Jegyosztás Étkeztetési időszakra 
vonatkozóan

2016.06.15. vagy
2016.06.16. 2016.06.20.-2016.07.01.

2016.06.29. vagy
2016.06.30. 2016.07.04.-2016.07.15.

2016.07.13. vagy
2016.07.14. 2016.07.18.-2016.07.29.

2016.07.27. vagy
2016.07.28. 2016.08.01.-2016.08.17.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a 2016. június 24. és 25- én megren-
dezésre kerülő XVIII. Karcagi Birkafőző Fesztiválra levá-

gott juhokból származó állati nyesedéket 50 kg-ig térítésmen-
tesen adhatják le a karcagi Gyepmesteri Telepen 

(Vágóhíd u. 531/2 hrsz.)
Gyepmester: Kiss István
Elérhetőség: 06/30-678-0343
Nyitvatartás: hétfő - péntek: 08.00 - 12.00 és 15.00 - 19.00

 szombat:   07.00 - 11.00
 vasárnap:   szünnap

Molnár Pál
V.Ö. Városgondnokság igazgatója

NYÁRI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
A Karcagi Református Egyházközség Nőszövetsége mindenkit 

szeretettel hív és vár a már hagyományos 

jótékonysági vásárára, 
ahol használt ruhákból, cipőkből, játékokból lehet válogatni.

A vásár helye: Református Gyülekezeti Ház
 (5300 Karcag, Varró u. 4.)
A vásár időpontja: 2016. július 4 - 7-ig,
 (hétfő - csütörtök) 9-16 óráig.

Ruhát, játékot (tiszta, ép állapotban) és minden egyéb olyan 
tárgyat szívesen fogadunk adományként, amelyekre önnek 
már nincs szüksége, és jó szívvel felajánlja a vásárra. 
Az adományokat a vásár időpontjában fogadjuk a helyszínen.

A vásárból összegyűlt összeget az idősek, egyedülállók és 
rászorultak szeretetcsomagjára fordítjuk. 

Köszönjük adományát!
Református Nőszövetség elnöksége

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Június 11-12. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Június 18-19. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205-3260
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Semmi nem ártott annyit az 
atomenergia felhasználásának 
értékelésében, mint Csernobil 
erőművének hírhedt 4-es blokk-
ja. Gorbacsov szerint ez a ka-
tasztrófa többet ártott a Szovjet-
uniónak, mint maga a pereszt-
rojka. A világ embereinek figyel-
me a Szovjetunió, illetve Ukrajna 
felé fordult. Vizsgálgatni kezdték 
a birodalmi titkokat. Felszínre 
kerültek olyan dolgok, melyekre 
nem lehetett azt mondani, hogy 
ezt a versenyszellem szülte. Pe-
dig egy tabletta méretű uráni-
umból annyi villamosenergia 
nyerhető, amely fedezi egy kö-
zepes méretű lakás egész éves 
áramszükségletét. Sokak szerint 
az atomenergia nemcsak a leg-
hatékonyabb energiatermelés, 
hanem környezetkímélő és ol-
csó is. Számadatokkal támaszt-
ják alá, hogy ha például, Magyar-
ország teljes energia szükségle-
tét atomtechnológiával termel-
nénk meg, a villamosenergia ára 
akár a felére csökkenhetne, mi-
közben nem történne széndi-
oxid kibocsátás. Vagy azt, hogy 
az atomenergia nemcsak na-
gyon hatékony, de ezzel a tech-

nológiával lehet a legnagyobb 
mennyiségű energiát előállítani. 
Szokták támadni Paksot is. Né-
hány adat, mely száraz tényeken 
alapszik. Ha a Paksi atomerőmű 
termelését szél vagy napener-
giával akarnánk kiváltani, ehhez 
több tízezer szélerőművet kelle-
ne az országban telepíteni, vagy 
15 millió négyzetméter felületet 
kellene napelemekkel beboríta-
ni, és még azzal a problémával is 
meg kellene birkózni, hogy ho-
gyan tároljuk az energiát azok-
ra a szűk napokra, amikor éppen 

nem fúj a szél, vagy nincs ele-
gendő napsütés. Persze, jogo-
sak lehetnek a félelmeink a tá-
rolással kapcsolatban. A radio-
aktív hulladékok elhelyezését, 
a kis és közepes aktivitású hul-
ladékok biztonságos végső el-
helyezését több országban már 
jól megoldották. A nagy aktivi-
tású hulladékokat erre alkalmas 
geológiai formációkban néhány 
száz méterrel a föld alatt jól el 
lehet szigetelni a környezettől. 
Ilyen létesítményt már helyez-
tek üzembe az USA-ban. Egy 

fontos dolog, amelyet az átlag-
ember nem tud. A föld mélyén 
jelentős mennyiségű természe-
tes eredetű radioaktív anyag ta-
lálható akkor is, ha nem teme-
tünk el semmit, hiszen egyéb-
ként nem is tudnánk urániumot 
bányászni. Így ma az az irány, 
hogy csak annyi aktivitású hulla-
dékot temessünk a földkéregbe, 
amennyit onnan az ércekkel ki-
termeltünk, és akkor nem lépjük 
túl a természetes háttérsugárzás 
szintjét. Ma már egyre többen 
gondolják úgy, hogy a globális 
felmelegedés ellen elsősorban 
az atomenergia alkalmazása se-
gíthet, hiszen a klímaváltozásért 
felelős vegyületek túlnyomó ré-
sze a fosszilis tüzelőanyagok-
kal működő erőművekből jut a 
légkörbe. Ezek is tények. Mint 
ahogy az is, hogy az 1986. ápri-
lis 26-án bekövetkezett cserno-
bili szerencsétlenség, egy atom-
csapás volt. Sajnos, nem indoko-
latlan atomcsapásról beszélni, a 
robbanás okozta radioaktív su-
gárzás több százszorosan halad-
ta meg a Hirosimára és Nagasza-
kira dobott amerikai atombom-
bák által keltett sugárzásét. A 

múlt század legsúlyosabb nuk-
leáris balesetét az erőmű mér-
nökei idézték elő, akik egy igen-
csak rosszul sikerült kísérlet so-
rán azt próbálták modellezni a 
4-es reaktoron, hogy áramkima-
radás esetén a tartalékrendszer 
képes-e hűteni a blokkot. A ke-
zelőszemélyzet elveszítette az 
irányítást a kísérlet felett, és a re-
aktor vészesen felmelegedett. A 
reaktormag leolvadt, és a hűtő-
rendszer vize bejutott az aktív 
zónába. Az emiatt bekövetke-
zett robbanás ledobta a reaktor 
tetejét, szétszórta az izzó marad-
ványokat és félig romba döntöt-
te az épületet. Egy korszak nem 
kért versenyszellemének termé-
ke volt ez. Egy olyan világé, ahol 
három és ötéves tervekben gon-
dolkodtak, ahol az űrben jártak, 
miközben az otthoniak éheztek. 
Ez ma itt nem történhet meg. 
A XX. században beléptünk az 
atomkorszakba. Nem muszáj el-
takarnunk az arcunkat, ha meg-
halljuk a szót: atom. Talán élnünk 
kellene vele és nem félnünk tő-
le. Vagy egyszerűen nem hasz-
nálunk áramot.

Az Atom

Péntek László

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola 

pályázatot hirdet

magyar-könyvtár, testnevelés szakos tanár,
valamint 

egészségügyi szakoktató 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.
Az állás betöltésének időpontja: 2016. augusztus 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykunreformatus.hu webcímen.
A pályázattal kapcsolatosan további információ az alábbi 

elérhetőségen kérhető: 06/59-311-248, (info@reformatus.eu)

Kedves bölcsőde választás előtt álló anyukák és apukák! 
Szeretettel hívjuk Önöket és gyermekeiket 

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye által szervezett
 „Bölcsődekóstolgató”napunkra!

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő kisgyermeket, szülőt és nagyszülőt

2016. június 16-án (csütörtökön) 09.00-11.00 óráig a Varró úti,
2016. június 22-én (szerdán) 09.00-11.00 óráig a 

Széchenyi sgt.-i bölcsődébe.
A délelőtt folyamán lehetőség nyílik arra, hogy megismerkedjenek az intézményekkel, a leendő kis-

gyermeknevelőkkel. Körülnézhetnek a csoportszobákban, kipróbálhatják a játékokat. 
A helyszínen választ kapnak minden olyan kérdésre, ami a gyermekek bölcsődébe kerülésével 

kapcsolatban felmerülhet.
(Esős idő esetén a rendezvény más időpontban kerül megrendezésre.)

Csikos Lajosné
intézményvezető
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HIRDETMÉNYEK

2016. június 10. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Gyermeknap Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Ferenczi Elekné                
 Téma: Lengyelországban járt a 
 nyugdíjas egyesület
 Karcagi hírek
 - A nemzeti összetartozás napja
 - Tűzvédelem aratás előtt
 - Kitüntetést kapott Horváth 
 György nagykunkapitány
 - Kunhegyesi katonai toborzó
 - Koszorúzás
 - Dr. Frölich Róbert országos főrabbi  
 karcagi látogatása
 Háttér
 Vendég: dr. Csordás László Máté 
 Téma: birkafőző fesztiválra készülve,
 új egyesület alakult
20.20 Önkormányzati ülés 
21.20 Nyugdíjas művészeti fesztivál 1. rész

2016. június 11 - szombat 
(ism. vasárnap)
18.05 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Krónika
19.10 Önkormányzati ülés
20.10 Gyermeknap

21.05 Karcag Sport: Karcagi SE - Jászfény-
szarui VSE megyei I. osztályú bajnoki lab-
darúgó mérkőzés

2016. június 14. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám - református is-
tentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava - római katolikus szent-
mise 
20.50 Karcag Sport: Kisújszállási SE - Kar-
cagi SE megyei I. osztályú bajnoki labda-
rúgó mérkőzés 

2016. június 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 A nemzeti összetartozás napja 
 Karcagon
18.40 Térségi hírek
 Kerékpártúra a Tisza-tó körül
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Szepesi Tibor
 Téma: változatos programok a
 birkafőző fesztiválon
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Kolostyák Gyula
 Téma: birkafőző fesztiválra készülve
20.10 Nyugdíjas művészeti fesztivál 2. rész

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
Házasságkötés

2016. május 27.
Szendrei Judit - Kiss László
2016. május 27.
Tóth Barbara - Angyal András
2016. május 28.
Jobbágy Dóra - Bari Lajos Tamás
2016. május 28.
Bunna Anikó - Dániel Csaba
2016. május 28. 
Fekete Katinka - Csajbók Sándor

Születés
2016. május 28.
Szabó Anett - Kovács Zoltán 
Szabolcs
Kg., Dózsa György út 9.

Milán
2016. május 30.
Szatmári Szilvia - Blahó Csaba
Kg., Délibáb utca 53.

Boglárka

Halálozás
Barta Sándor 
 (1956) 
Elek Sándor 
 (1929)
Tóth Dezső 
 (1931)
Hajdú Lászlóné 
(Boldizsár Erzsébet) 
 (1955)
Mátyus Ferencné 
(Veréb Erzsébet) 
 (1934)
Bodnár József 
 (1948)
Tóth Ferenc 
 (1946)

Június 11. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 12. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Június 18. (Szombat)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 19. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyelet

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Karcag Városért Helyi Közösség 

által megrendezésre kerülő 

Helyi Akciócsoport - HACS
FÓRUMÁRA

melynek témája
kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 

és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva 

TOP-7.1.1-16
pályázat ismertetése.

Időpont: 2016. június 13. (hétfő), 16.30 óra
Helyszín: 5300 Karcag, Városháza 1. emelet, 1. számú elő-
adóterem

A közösségi szinten irányított helyi fejlesztés célja, hogy adott 
területen, adott fejlesztésben érintett szereplők – helyi önkor-
mányzat, intézmények, civil szervezetek, lakosok, vállalkozá-
sok - együtt gondolkodjanak azon, hogyan lehetne közössé-
gi, kulturális tereiket leginkább a helyi közösség valós igénye-
inek megfelelően fejleszteni.
Információ:

www.karcag.hu/hacs
tel.: 30/218-8755
e-mail: hk.karcag@gmail.com
Önt is várjuk sok szeretettel!

Karcag Városért Helyi Közösség

MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

2016. június 30-án, csütörtökön 14. órai kezdettel 

a BETÁNIA GYÓGYSZERTÁR és 
EGÉSZSÉGHÁZ szervezésében

EGÉSZSÉGNAP kerül megrendezésre.
Kiemelt témakör: a daganatos betegségek megelőzése

Helyszín: Nagykun Látogatóközpont
A sokrétű tematika keretében előadásokra és szórakoztató 

programokra kerül sor.
Szeretettel várjuk az érdeklődő lakosságot!

Dr. Szalay Lászlóné gyógyszertárvezető és a 
Betánia Gyógyszertár és Egészségház kollektívája
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Ingatlan
Eladó kockaház (100m2-es, benne két 
szoba, fürdőszoba, konyha, továb-
bá hozzátartozik egy 60 m2-es alsó-
épület) a főtértől 2 percre. Rendezett 
kerttel, gáz- és cserépkályhafűtéssel. 
Tel.: 06/30-439-4839, 06/30-328-3533. 

Karcag csendes, nyugodt, kertvá-
rosi részén, 2,5 szobás, jó állapotú, 
összközműves családi kockaház, 
nagy alsóépülettel, tehermentesen 
eladó. Tel.: 06/30-922-8958.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépítésű, új-
szerű, teljes közműves ház eladó. 
Csere értékegyeztetéssel a második 
emeletig érdekel. Tel.: 06/30-835-1910.

Eladó kocka típusú ház, két szoba, 
konyha, fürdőszoba, nagy spájz, 
lakható alsóépülettel, terménytá-
rolókkal, ólakkal. Tel.: 06/20-258-
8997, 06/70-580-2324.

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

Karcagon, cserépkályhás, gázkon-
vektoros, téglaépítésű családi ház 
sürgősen eladó. Érdeklődni: reggel 
és délben. Tel.: 06/59-400-802.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám 
alatt eladó egy 3 szoba összkom-
fortos lakóház, 1000 m2-es telken. 
Ára: 6 M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.

Karcagon, kertes családi ház, Berek-
fürdőn telek, Karcag közelében tanya 
eladó. Tel.: 06/70-248-2208.

Karcagon, kertes családi ház eladó. 
Ugyanitt kombihűtő, kandalló el-
adó. Tel.: 06/30-643-8315.

Sürgősen eladó 120 m2-es ház, nagy 
verandával, sok melléképülettel és 
gyümölcsfákkal. Részletre is lehetsé-
ges megegyezés. (3 M Ft készpénz, 2 
M Ft részlet.) Ugyanitt 500 m2-es épí-
tési telek is eladó. Tel.: 06/20-230-1202.

Családi ház beépíthető telekkel, 
áron alul eladó. Ugyanitt búza, ku-
korica eladó. Tel.: 06/70-275-1937, 
06/70-257-2045.

Eladó egy portán, két különálló la-
kás, 2 szoba és 1 szoba összkom-
fort, nagy műhely, ipari áram van. 
Kisebb kertesház csere érdekel. 
Tel.: 06/30-602-7873.

Karcagon, főtérhez, piachoz kö-
zel 712 m2-es telken, teljes köz-
művesített ház, telek áron eladó. 
Érdeklődni: Karcag, Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Háromszobás családi ház, teljes 
közművel, központi fűtéssel (kétféle 
fűtési lehetősséggel, gáz-és vegyes 
tüzelés) eladó. Tel.: 06/59-300-129. 

Karcagon, téglából épült, teljes 
közműves kertes ház, betegség mi-
att eladó. (További építési lehető-
ség bontás nélkül megoldható.) 
Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon, a Szivárvány utca 27/B 
alatt családi ház eladó, továbbá az 
Attila utca 17. szám alatt üzlethelyi-
ségek eladók. Tel.: 06/30-218-9818, 
06/59-886-690.

Teljesen felújított, 100 m2-es, ré-
gi típusú kertes ház eladó, 883 m2-
es telekkel, ipari árammal. (Kisebb 
kertes ház, illetve lakáscsere érde-
kel.) Tel.: 06/30-219-6813. 

Két szoba nappalis ház, nagy al-
sóépülettel eladó, vagy közpon-
ti, társasházi lakásra cserélhető a II. 
emeletig. Érdeklődni: Karcagon, az 
Arany János utca 4. szám alatt. Tel.: 
06/59-400-954, 06/30-518-1425.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csir-
ke, konyhakészen eladó. Vágás 
minden pénteken. A megrendelést 
csütörtök délig kérem leadni. Cím: 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

Félperzsa kiscicák ajándékba elve-
hetők. Tel.: 06/70-329-2792.

Anyakecskék, gidák és fagyasztott 
kecsketej eladó. Tel.: 06/30-336-6142.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, asz-
talt, komódot, hokedlit, szennyes-
ládát, sózóteknőt, mosóteknőt, bö-
dönöket, kannákat, bekötött boros 
demizsonokat, ablakra való spalet-
tákat, és minden egyéb régiséget, 
teljes körű hagyatékot, tollat. Tel.: 
06/20-996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egészség-
ügyi intézmények leselejtezett ipa-
ri kellékeit, bútorait megvásárolom! 
(Munkapadok, székek, többfiókos 
szekrények, vasasztalok, búrák, lám-
pák, szertári, orvosi vitrinek, szekré-
nyek stb.) Tel.: 06/20-996-1346.

Gránit tányér, vegyes pohár, autó-
rádió, bevásárlókocsi, tárcsás mo-
sógép, gázsparhelt, indukciós fő-
zőlap, keresztvágó fűrész, 5 literes 
tejeskanna, gázpalack eladó. Tel.: 
06/20-572-6285.

Tornádó elektromos kerékpár, zsí-
rosbödönök, 220 V-os, két hengeres 
kompresszor, 220 V-os cirkula és szek-
rények eladók. Tel.: 06/59-400-685.

Eladó három fiókos fagyasztó, veze-
tékes gáztűzhely, elektromos seprű, 
porszívó. Tel.: 06/20-258-8997.

Eladó kerti pavilon (10 db), nagy-
testű suhanó, parapetes konvek-
tor (3 db), kürtőskalács készítő gép, 
fagylaltgép (csavaros, két aknás), új 
női kerékpár, MoliMed classic be-
tét (1000 db). Tel.: 06/20-9670-837.

Kovácstűzhely, csákányok, ásók, 
lapátok, gereblyék, villák, kapák, 
húsdarálók, mákdarálók, diódará-
lók, kalapácsok, birkanyíró ollók, 
fogók eladók Karcagon, a Hunyadi 
utca 40. alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

Mátrafüred-Pipishegyen családi 
nyaraló kiadó. Tel.: 06/59-311-817, 
06/30-455-6995.

Jó állapotú, 120 literes Hajdu vil-
lanybojler, és 1 db palackos gáztűz-
hely eladó. Tel.: 06/20-540-5567.

Eladó 26-os, női kerékpár új gumik-
kal, négyszemélyes sátor, szövőszék, 
porcelán étkészlet hibátlan állapot-
ban, 2 db nagy és 2 db közepes mé-
retű leander. Tel.: 06/30-421-1071.

Eladó gáztűzhely, automata mosó-
gép, polcos szekrények, heverők, 
edények stb. Karcag, Ács utca 12. 
szám alatt. Tel.: 06/30-645-1845.

Perzsa jellegű cicákat jó gazdiknak 
ajándékba adok. Befőttes üvegek 
eladók. Tel.: 06/20-258-8997.

Kombinált fagyasztós hűtőszek-
rény eladó. (Mérete: 135x60x55cm.) 
Irányár: 20.000 Ft. Tel.: 06/30-522-
5218.

Ágyazható kanapé 2 db fotellel, 
ebédlőasztal 4 db székkel, házi 
vízmű üzemképesen eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

Lakósátras utánfutó (Skif, keve-
set használt), Nissan 1,6 Primera 
(jó állapotban, friss műszakival), 
40 q búza (jó minőségű), villany-
motorok (220 V-os és 380 V-os), 
robikapa (5 LE), fateknő (új) eladó. 
Tel.: 06/30-423-7522.

Benzines fűnyíró, grillezős gáztűz-
hely, női, férfi mountain bike, önin-
dítós robikapa, 3x19-es új gumi el-
adó. Tel.: 06/30-261-0785.

Német porcelán kávés és teáskész-
let eladó. Tel.: 06/30-613-5327.

Hagyatéki bútorok, szekrényso-
rok, asztalok, székek, csillárok, stb., 
nagyteljesítményű örök égő, egy 
250 cm3-es Pannónia motorkerék-
pár és egy motor eladó. Perzselt 
mangalica szalonnát keresek. Tel.: 
06/30-435-9450.

Wolksvagen Polo (1,9 dízel, 96-os, 
1,5 év műszaki, 265 E Ft), Lancia 
(1,9 turbó dízel, ’96-os, 1 év mű-
szaki, 230 E Ft) eladó. Tel.: 06/30-
218-9728.

Suzuki Swift (1,3-as ’95-ös, 2 év 
műszakival, 265 E Ft), Opel Kadett 
Sedan (’91-es, szép állapot, 2 év 
műszakival, 165 E Ft) eladó. Tel.: 
06/30-218-9728.

Eladó konyhai sarokülő, csaptele-
pek (kádhoz, zuhanyzóhoz, mos-
dókhoz), talpas mosdókagylók, 
tükrök, villanykapcsolók, konnek-
torok, elektromos fűnyíró. Tel.: 
06/30-412-2344.

Gáztűzhely eladó. Irányár: 10. 000 
Ft. Érdeklődni 14-17 óráig. Tel.: 
06/30-691-5360.

Párnázott karosszékek jó állapotban 
(3 db, 10.000 Ft), és befőttes üvegek 
(7 dl-es, 50 db) eladó. Karcag, Vasút 
utca 54. Tel.: 06/59-313-878.

Eladó 2 db zománcozott lábas, 
100-as, vas satu, Hajdu mosógép, 
gázpalack, kerekes szoba WC, má-
zsa, permetező, szőlőprés, 220 
V-os, két talicskás betonkeverő 
gép eladó. Tel.: 06/70-773-4338. 

Eladó 2,5 méteres fa létra (kétágú), 
2 db 120 literes boroshordó, 1 db 
húzós, kétkerekű kézikocsi, 1 db 
mobilgarázs, szőlőprés (50 l-es). 
Tel.: 06/30-252-8698.

Eladó 1 db, jó állapotban lévő kis-
traktor utánfutó, 1 db szürke színű, 
magas, javításra szoruló hűtőszek-
rény, továbbá Berekfürdőben szo-
ba kiadó. Tel.: 06/30-500-1841.

Kétéves, négylapos gáztűzhely 
féláron eladó. Használt ruhásszek-
rény (polcos, és akasztós), padló-
szőnyeg (4x4 méteres), olcsón el-
adó. Cím: Karcag, Nap utca 3/A.

Gyári robikapa utánfutó eladó. Tel.: 
06/30-434-0546.

Olcsón eladó 2 db fotelágy hibát-
lan, újszerű állapotban. Tel.: 06/70-
391-4295.

Eladó zománcos, fehér kályhacső (3 
m hosszú), új létra (3,6 m), hagyo-
mányos függönytartók (190-210 
cm), kis házi terménydaráló, beton 
fedőlap (160x65x10cm), és sötét 
dohányzóasztal. Érdeklődni 11-17 
óráig Karcagon, a Szent István sgt. 
36. szám alatt.

Akkumulátorok széles választéka 
(személy és teherautóhoz, motor-
kerékpárhoz, elektromos kerékpár-
hoz, munkagépekhez) Karcagon, a 
Kossuth Lajos utca 22. szám alatt. 
Tel.: 06/30-255-6742.

100 Ft-os TURI a Szabó József ut-
ca 12. szám alatt, a Zeneiskola mel-
lett! Használt ruha, cipő, konyhai 
eszköz, üveg, porcelán, könyv, mű-
anyag ballon eladó. Nyitva: hétfő-
től-csütörtökig du. 14-16-ig.

Tárgyalóasztal (12 fős), fa ebédlő-
bútor (8 részből álló), ülőgarnitú-
ra (3+2+1), dohányzóasztal, íróasz-
tal, kerti hinta, párnával eladó. Tel.: 
06/30-696-5288.

Kóstolóval egybekötött termelői 
mézvásár június 11-én, 8-13 óráig 
Karcagon, a Reggel utca 33. szám 
alatt (Ábrahám méhészet). Tel.: 
06/30-696-5288.

Eladó bukóablak (62x105cm), fehér 
harmonikaajtó (126x225cm), tányé-
ros mérleg, zsírosbödön (25 l). Tel.: 
06/59-300-540.

Kézi gumiskocsi jó állapotban el-
adó. Tel.: 06/59-300-454.

Társkereső
Lakást keresek egy pár darab jó-
szágommal, olyan női személynél, 
aki nagyon megunta a magányt, 
vagy baráti alapon. (76 éves férfi) 
Tel.: 06/30-579-5063.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet- és bársony nad-
rág, bőrkabát varrását rövid határ-
időre vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.

Ácsolt ajtók, kapuk készítése, zárak ja-
vítása és cseréje. Karcag, Sütő Kálmán 
ácsmester, Tel.: 06/30-584-2767.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.

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

Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: 06/70-370-1149.

A Szendrei Üvegező BT. vállal: min-
denfajta üvegezést, tükrök kidol-
gozását, képkeretezést, műanyag 
nyílászárók forgalmazását, beépí-
tését, redőnyök, rovarhálók, sza-
lagfüggönyök készítését. Karcag, 
Villamos utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-684-4941.

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljeskörű építőipari munkákat vál-
lalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dau-
ert, hajfestést vállalok. Tel.: 06/30-
447-3918.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!

Karcag külterületén Magyar-
kán, a Ványai út mellett, 13 
ha szántó eladó, 206 arany-
korona értékben. 

Tel.: 06/70-430-5404.
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HÍREK

SPORT

(...folytatás az 1. oldalról)

- A fesztivál fő napja a szom-
bat. Évről-évre minden korosz-
tály megtalálja a programok kö-
zött a számára tetszőt. Mivel vár-
ják most az érdeklődőket?

- A délelőtti felvonulást és meg-
nyitó ünnepséget követően a folk-
lór műsoroké a főszerep. A mo-
hácsi és a karcagi néptánccso-
portok fellépését a Debreceni Né-
pi Együttes műsora fogja színesí-
teni. A gyerekekről sem feledkez-
tünk meg, de most egy másik hely-
színen, a Juhszárnyékban tartjuk a 
szokásos szombat délelőtti prog-
ramot: idén a MárkusZínház elő-
adását. Az eredményhirdetést kö-

vetően a műsor a magyar nóta je-
gyében zajlik, ahol a megszokott 
magas színvonalú nótaműsor zár-
ja a színpadi produkciókat, de 
nem az estet, hiszen az folytató-
dik a Kálvin színpadon. A tavaly 
már nagy sikerrel bemutatkozott 
Abrakazabra együttes koncertjébe 
idén Vastag Csaba, Kocsis Tibor és 
Gájer Bálint csatlakozik be. A fesz-
tivált pedig DJ Krisz zárja, aki haj-
nalig játssza a friss slágereket.

- Mit üzen azoknak, akik későn, 
illetve vidékről érkeznek. Meg tud-
ják majd kóstolni a karcagi birka-
pörköltet?

- Ahogyan látjuk az előké-
születeket, a jelentkezéseket, azt 
kell mondanom, hogy csak re-
ménykedni és bízni tudok eb-
ben. Minden évben azon dolgo-
zunk, hogy aki egy kicsit később, 
vagy csak az esti koncertekre ér-
kezik a városba, az is gasztronó-
miai élményhez jusson a birka-
pörkölt révén. A város vendéglá-
tó helyei is ilyenkor ezt ajánlják 
leginkább az étlapról. Ez a nap a 
karcagi birkapörköltről szól első-
sorban, így nincs az a mennyiség, 
amely ne találna gazdára. 

ÚTLEZÁRÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 

hogy városunkban a XVIII. Karcagi 
Birkafőző Fesztivál megrendezése mi-
att a Múzeumpark környékén (Kálvin 
utca, Püspökladányi út, József Attila 
utca és Kálmán utca) 2016. június 24. 
(péntek) 06.00 óra és 2016. június 26-
án (vasárnap) 14.00 óra között útlezá-
rás és forgalomelterelés történik.

A fesztiválra gépjárművel érkezők a 
járműveikkel a CBA Áruház, a SPAR 
Áruház parkolóiban, valamint a kör-
nyező utcákban, a KRESZ szabályainak 
megfelelően tudnak megállni. A ren-
dezvény ideje alatt a Szabó József utcán 
(Kálvin utca és Széchenyi sgt. között) 
forgalmirend-változás lép életbe! Ezen 
útszakaszon TILOS a megállás, mely-
nek betartását a rendőrség kiemelten el-
lenőrzi.

Kérjük megértésüket és együttmű-
ködésüket a rendezvény sikeres lebo-
nyolítása érdekében!

BIRKAFŐZŐK FIGYELEM!

A nevező főzők részére megbeszélést tartunk 
2016. június 22-én (szerdán) 18.00 órakor 

a Múzeumparkban.
Helyszíni bejárásra a megbeszélés után

nyílik lehetőség.
Várunk minden régi és új jelentkezőt!

Információ: 06-59-503-224

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 
XVIII. Karcagi Birkafőző Fesztiválra 

szóló belépőjegyek elővételben is megvásárolhatók 
2016. június 14-23-ig a 

Déryné Kulturális Központ gazdasági irodájában. 
(5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.)

kedd-csütörtök:  9.00-12.00; 13.00-14.30
péntek:  9.00-12.00

Ettől eltérő időpontban előzetes egyeztetés alapján: 
06-59-503-224/ 15 mellék

Két hét múlva birkafőző fesztivál

Tatabányán rendezték meg a 2016. évi serdülő kötöttfogá-
sú országos bajnokság. A Földi Imre súlyemelő olimpiai bajno-
kunkról elnevezett városi sportcsarnok ideális körülményeket 
biztosított a rangos viadal megrendezéséhez. A százharminc-
hét versenyző a hely szelleméhez méltó, színvonalas, nagy csa-
tákat vívott egymással a bajnoki címekért és helyezésekért. Kar-
cag városát két tehetséges fiatal birkózó képviselte, nem is akár-
milyen sikerrel. A harmincöt kilogrammosok között induló 
Balajti Gábor, rendkívül magabiztos versenyzéssel szerzett baj-
noki címet. A hetvenhat kilogrammosok között versenyző Új-
falvi Csaba három parádés győzelemmel kezdett, de a döntő-
ben a vezetés birtokában egy taktikai hibát elkövetve vesztette 
el a bajnoki címet. Az ezüst érem így is szépen csillog.

Szűcs András 

Arany és ezüstérem az országos 
serdülő bajnokságon

B I R K Ó Z Á S

Minden jó, ha a vége jó
L A B D A R Ú G Á S

Megyei I. osztályú bajnokság 
Karcag-Tiszaföldvár (3-2)
2016. június 04. (szombat)

A megyei I. osztályú bajnok-
ság utolsó fordulójában a hazai 
csapat Tiszaföldvár együttesét 
fogadta. A mérkőzés elején Varga 
Zoltán megmozdulásai jelentet-
tek veszélyt az ellenfél kapujára. 
A 10. percben a vendég csatár, 
Máté Fazekas Attila szerzett ve-
zetést egy 14 méteres lövéssel (0-
1).A 15. percben Hamar szabad-

rúgását Varga Zoltán a bal sarok-
ba fejelte, de a játékvezető les mi-
att nem adta meg a gólt. Ezután a 
vendégek csatára, Aszódi kétszer 
is veszélyeztette a karcagi kaput, 
de szerencsére nem szerzett gólt. 
A félidő befejezése után végre si-
került az egyenlítés. Hamar Já-
nos jobból csavart középre egy 
szabadrúgást, és Szőke Róbert a 
bal sarokba fejelte a labdát (1-1).

A második félidő karcagi tá-
madásokkal kezdődött, majd 

Kupai Krisztián befelé cselezett, 
és 25 méterről a bal felső sarokba 
bombázott (2-1).

Néhány perc múlva Balogh 
Csaba váratlanul kapura tüzelt, 
és a labda a kapus alatt a hálóba 
vágódott (3-1).

Karcagi támadások után az 
utolsó percben egy szögletrúgást 
követően egy lepattanó labdát 
Oláh közelről a bal sarokba gu-
rított (3-2).

B.I.

Fotó: KLBK


