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Pietro Mascagni: Paraszt-
becsület című operáját láthat-
ták, hallhatták az érdeklődők 
június 11-én (szombat) este a 
Déryné Kulturális Központ-
ban. A Magyar Állami Ope-
raház jeles operaénekeseit - 
Balga Gabriella, Turpinszky-
Gippert Béla, Gémes Katalin, 
Tóth János és Kovács Anna-
mária- a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar kísérte, közreműkö-
dött az Egyesített Vegyeskar, 
vezényelt Daru Andrea kar-
nagy. Az előadást rendezte: B. 
Török Fruzsina, a díszletet ter-
vezte: Szokai Szilvia. Az elő-
adás érdekessége volt, hogy 
most játszott először a zene-
kar és a karmester is zeneka-
ri árokban. A moziterem szín-
pada alatti zenekari árkot a je-
lenlévő közönség közül is so-

kan most látták először, hiszen 
több éve nem volt olyan szín-
házi előadás, ahol ezt igénybe 
vették volna. Az előadás után a 

művészeket Dobos László pol-
gármester és Szepesi Tibor, a 
kulturális központ igazgatója 
is köszöntötte.

A Karcagi Szimfonikus Zenekar még soha 
nem játszott zenekari árokban

Fergeteges sikert aratott a Parasztbecsület 
című opera bemutatója a Dérynében

2015-ben 427 lábasban főtt a 
hungarikum karcagi birkapör-
költ a térség legnagyobb gaszt-
ronómiai fesztiválján, a birkafő-
ző fesztiválon. 

A rendezvény, birkafőző ver-
seny néven 1999-ben indult hó-
dító útjára, az elmúlt évek so-
rán azonban fesztivállá nőtte ki 
magát olyannyira, hogy az idén 
csakúgy, mint az elmúlt évben, 
tizenötezer látogatóra számíta-
nak a szervezők. A főzőhelyek 
szinte pillanatok alatt gazdára 

találtak. Már lázban ég a város, 
mindenki a hétvégi nagy ren-
dezvényről beszél, hiszen a „bir-
kafőző” Karcag legnagyobb és 
leglátogatottabb rendezvénye.

A meteorológia jó időt ígér 
hétvégére, ám a szervezők felké-
szültek az esetleges rossz időjá-
rásra is. Garantált a szórakozás 
minden korosztály számára, két 
napon keresztül színes és válto-
zatos programok szórakoztatják 
a nagyérdeműt. 

Minden évben felvetődik a 

kérdés, hogy jut-e mindenkinek 
a híres pörköltből. A rendezők 
gondoskodnak róla, hiszen a ké-
sőn érkező vendégek számára a 
helyi éttermek kínálják étlapju-
kon a birkapörköltet.

Szombaton, a főzőverseny 
napján nem lesz könnyű dolga a 
zsűrinek, ugyanis elképzelhető, 
hogy akár 500 lábasban is ro-
tyog majd a birkapörkölt.

Mindenkinek jó szórakozást 
kívánunk!
A fesztivál programja a 7. oldalon.

Megdőlhet a tavalyi rekord
Karcag lesz idén is az egyik célállomása a Tour de Hongrie 2016-

os magyar kerékpáros körversenynek.
A június 28. - július 3. közötti versenyről június 16-án (csütörtö-

kön) Karcagon, Eisenkrammer Károly, a szervezőbizottság elnöke, 
Dobos László, Karcag polgármestere, és Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő tartott tájékoztatót. 

A 34 országból érkező, több mint száz fős mezőny 740 kilométert 
tesz meg, június 28-án Szombathelyről indulnak, s Karcagra a 3. sza-
kaszban, július 1-jén Ceglédről érkeznek, 185 kilométer letekerése 
után. A másnapi rajt célállomása a 144 kilométerre lévő Kékestető 
lesz. Lovassy Krisztián a luxemburgi Differdange-Losch csapatá-
ban indul.

- Nagy öröm számunkra, hogy immár 2. alkalommal mi leszünk 
a cél és a rajt helyszíne. Ide érkezik Ceglédről a mezőny július 1-jén, 
és innen indul tovább másnap a legnehezebb következő szakaszra. 
Karcag lakói kedvelik a kerékpársportot, van lehetőség arra is, hogy 
az ideérkezők megismerjék a településünket a tévéközvetítés révén, 
képet kapjanak a Nagykunság fővárosáról, az Alföld szívében. Erős 
mezőnyt, kitartó lábakat kívánok a versenyzőknek erre a szakaszra 
is - mondta Dobos László, Karcag polgármestere. 

- A versenyhez kapcsolódóan a Kossuth téren a gyerekeket nap-
közben kerékpáros ügyességi feladatok várják - mondta Szepesi Ti-
bor, a Déryné Kulturális Központ igazgatója, majd 16-17 óra körül ér-
keznek a versenyzők a célkapuba Ceglédről Karcagra.

Július 1-jén Karcagra érkezik a 
Tour de Hongrie

TÁJÉKOZTATÓ ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS 
FORGALOMELTERELÉSRŐL

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy városunkban 
a XVIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál megrendezése miatt a 
Múzeumpark környékén (Bajcsy-Zsilinszky utca, Kálvin ut-
ca, 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 útlezárás és forgalomel-
terelés történik.

A rendezvény ideje alatt a Szabó József utcán (Kálvin ut-
ca és Széchenyi sgt. között) forgalmirend-változás lép élet-
be! Ezen útszakaszon TILOS a megállás, melynek betartá-
sát a rendőrség kiemelten ellenőrzi.

Felhívjuk továbbá a tisztelt lakosság és a fesztivál láto-
gatóinak figyelmét, hogy a kordonnal lezárt területen be-
lül, valamint a be- és kiléptető kapuknál kamerák kerülnek 
elhelyezésre. 

A rendezvény területe 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
Kérjük megértésüket és együttműködésüket a rendez-

vény sikeres lebonyolítása érdekében!
Rendezők

Pillanatkép a tavalyi fesztiválról
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Közéleti szilánkok
Gömbölyű vagy 

kerek?
Mármint a labda, a futball nevű já-

tékban. Mindkét jelzőt használják átvitt 
értelemben a szurkolók - néha a szakér-
tők is, amikor egy-egy mérkőzés eredmé-
nye nem az előzetes, papírforma szerin-
ti esélyként alakult. Vagy még a mérkő-
zés előtt, utalva arra, hogy bármi lehet 
az eredmény. Így vagyok most én is a lap-
zárta miatt még nem tudom, amit az ol-
vasók már igen; mi lett a magyar - portu-
gál EB csoportmérkőzés végeredménye. 
És persze azt sem, hogy vajon tovább ju-
tott- e a nemzeti tizenegy az F csoportból? 
Persze, ez utóbbira akár mérget is vennék, 
mert erre már most is 99,9%-os a valós 
esélyünk, hiszen a románokat  a „balkáni 
rangadón” legyőzték az albánok. (Így az-
tán a román futballszurkolók is a labda 
„gömbölyűségére” hivatkozhatnak.)

Igen, az EB most „mindent visz”, az írott 
és az elektronikus sajtóban minden hír 
előtt állnak a franciaországi EB-vel kap-
csolatos történések, a köztévében is csak 
1 perces hírekkel szakítják meg az infor-
mációk áramlását, sokak örömére. Fut-
ball lázban ég az ország, hiszen 44 év óta 
most jutott ki az EB végjátékára a válo-
gatott. És most megcsillanni látszik „régi 
dícsőségünk”. 

Persze, hogy van közéleti jelentősége is 
a dolognak. Hiszen a „magyar név megint 
szép lesz, méltó régi nagy híréhez” - hogy 
a költőt idézzem, aki ugyan még nem so-
kat hallhatott a labdarúgás nevű játékról. 
Egyes kultúrtörténészek szerint Kínából 
származik, de az első amatőr klub 1854-
ben, Sheffieldben szerveződött és a mo-
dern foci a szigetországból indult világhó-
dító útjára. Történetének több könyvtárnyi 
irodalma van, és kétségtelen, hogy a leg-
népszerűbb játék, s éppen ezért „minden-
ki ért hozzá”, legalábbis sokan azt hiszik. 
Még Szendrei Jóska, Guzsi barátunk is, aki 
az egyedüli karcagi születésű válogatott 
futballkapusunk volt eddig. Az Eszterházi 
Miksa - díjas kapus, tízszer húzta magá-
ra a címeres mezt, de most az EB előtt na-
gyon pejoratíve  nyilatkozott a rádióban 
jelenlegi 11-ünkről; fabatkát sem adott 
volna, hogy bejutunk a legjobb 16 közé. 

Persze, Csámpi barátunk sem „ellen-
drukker”, csupán a szakma „megszállotja”, 
aki a realitásokból indult ki. És bizonyára 
ő is nagyon örül, mert a „nagy Királyék” 
felülírták a papírformát.

Hiába, a labda gömbölyű!

-ács-

KÖZÉLET

A leendő rendőrségi épület 
helyén, a József Attila utca - Szé-
chenyi sugárút sarkán lévő tel-
ken beszélgettünk Dobos Lász-
ló polgármesterrel arról, hol 
tart az épület megvalósításának 
a terve.

- Ezt az ingatlant sok évvel ez-
előtt adtuk át egy jelképes össze-
gért a Belügyminisztérium szá-
mára azért, hogy egy új rendőr-
kapitányság épüljön Karcagon. 
Most úgy tűnik, sikerül ezt a ter-
vünket megvalósítani. Egy le-
vélben kaptunk értesítést Pin-
tér Sándor belügyminiszter úr-
tól arról, hogy 2017-ben a kapi-
tányság új épülete fel fog épülni 
- mondta Dobos László.

- A bontási munkálatokat a 
Városgondnokság végezte. Mi-
kor kezdődik a kivitelezés?

- A Városgondnokság felada-
ta az volt, hogy egy üres telket 
biztosítson az építkezés számá-
ra. Még nem lehet tudni, hogy 
mikor kezdődik az építkezés, 
már több látványtervet is lát-
tunk erről. Remélem, hogy egy 
olyan épület kerül itt megépítés-
re, amely őrzi a karcagi hagyo-
mányokat, a legfontosabb épüle-
teink stílusjegyeit is magán hor-
dozza. Reméljük, a kivitelezés is 
hamarosan elkezdődik, az épít-
kezés már nem rajtunk múlik. 
Szerintem egyébként pompás 
helyen lesz az új kapitányság. Je-
lenleg a Városházán bérel a rend-
őrség egy részt, itt azonban egy 
modern, 21. századi épület való-
sul majd meg.

- A volt cipőipari ktsz. piaci 

épületénél is munkák folynak. 
Úgy tudjuk, ez nem önkormány-
zati ingatlan.

- Nem önkormányzati beruhá-
zásról van szó, magántulajdon-
ban volt és van is az épület, csak 
tulajdonosváltás történt. Az új 
tulajdonosnak vannak elképzelé-
sei, csak előtte átalakítást kell az 
épületen végrehajtani, üzleteket 
fog itt kialakítani. Mindannyi-
unk örömére egy megújult épü-
let fog itt állni, kiszolgálva a vá-
sárlókat.

- Nemrég beszéltünk arról, 
hogy a piacnál is lesznek fejlesz-
tések.

- A látványtervek elkészültek. 
A jelenlegi nyitott piac fölé azért, 
hogy kulturáltabb, kellemesebb 
legyen a vásárlás, fedett tetőt sze-
retnénk, pályázati lehetőséggel. A 
tervek szerint egy nyaktaggal len-
ne ez a rész a piac épületével ösz-
szekötve, oldala nem lesz, csak 
tető készül a szabadon álló piaci 
területre.

Újabb beruházások Karcagon
- villáminterjú Dobos László polgármesterrel - 

A 96 évvel ezelőtti trianoni 
békeszerződés a Kárpát-meden-
cén belüli népek – és így a ma-
gyarság – életét gyökeresen vál-
toztatta meg. Erről is beszélt 
Karcagon, a nemzeti összetar-
tozás napján az Országzászló-
nál megtartott megemlékezésen 
június 3-án Zachariáš István, 
a Kassa Megyei Önkormány-
zat alelnöke. Az Országgyűlés 
2010-ben, a trianoni tragédiára 
emlékezve, június 4-ét a nemze-
ti összetartozás napjává nyilvá-
nította.

Zachariáš István beszédét egy 
korabeli, 1922-ben írt levél fel-
olvasásával kezdte, melyet közel 
100 évvel ezelőtt a trianoni bé-
kediktátummal az anyaország-
tól elszakított Szepsi község 50 
tönkrement - éhező csizmadia 
kisiparos családja írt azért, hogy 
a rájuk kirótt forgalmi adót en-
gedjék el. Ehelyett azonban 10 és 
150 korona közötti pénzbírságot 
vetettek ki rájuk adóik befize-
tésének elmulasztása miatt - ol-

vasta a szónok, aki ezután a fel-
vidéki magyarok sorsáról beszélt 
részletesen. 

- Napjaink egyik legszomorúbb 
ténye pedig, hogy a segélykérő le-
velet aláíró egykori szepsi mes-
teremberek leszármazottainak 

egy része már csak úgy beszé-
li ősei nyelvét, hogy egy karcagi 
leszármazott nehezen tudná el-
dönteni, hogy az illető most ta-
nulja, vagy épp elfelejti a magyar 
nyelvet. Másik része pedig már 
rég vándorbotot vett a kezébe, 
vagy most van csomagolófélben, 
hogy Európa naposabb részein 
vesszen bele az ismeretlenség és 
gyökértelenség szürkeségébe. Va-
lami eltört, s nehéz védekezni el-
lene. Ma az összetartozás napját 
ünnepeljük. Nem tudom lehet-e 
ilyen terhes múlt, ilyen teherté-
telek mellett ünnepelni. Mi meg-
próbáljuk, de részemről inkább az 
emlékezést emelném ki, hogy ne 
feledjük soha, egy tőről fakadunk, 
még ha különböző nyelvet beszé-
lünk is, mert a Magyar Szent Ko-
rona országait és népeit nem a 
nyelv, a vallás tartotta egybe, ha-
nem egy eszme, amiért koronként 
tényleg érdemes volt élni, s ha kel-
lett, halni is - mondta a szónok.

Az ünnepi műsorban közre-
működött Horváthné Pandur 
Tünde, a Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézmény pedagógu-
sa és Lór-Kerekes Ágnes, az Er-
kel Ferenc Művészeti Iskolai Tag-
intézmény tagintézmény vezetője.

DE

Megemlékezés a nemzeti 
összetartozás napján

A karcagi megemlékezésen 
Zachariáš István, a Kassa Megyei 
Önkormányzat alelnöke mondott 

beszédet

Minden település rendelke-
zik legalább egy olyan közté-
ri alkotással, amely az évek so-
rán meghatározója lesz a kö-
zösségi tereknek. Így van ez 
Esztergomban is. Mint meg-
tudtuk, a legismertebb eszter-
gomi köztéri szobor a város-
háza előtt látható Babits szo-
bor. De a testvérvárosukban, 
a Duna túlpartján, a párkányi-
ak többsége is egyértelmű-
en dobogós helyen nevezné 
meg Sobieski János lengyel ki-
rály lovas szobrát. Mindkét 
szobrot a Györfi-testvérek 
készítették, a Karcagon élő 
Györfi Sándor Munkácsy- és 
Mednyánszky-díjas érdemes 
művész és a Püspökladány-
ban alkotó testvére, Győrfi 
Lajos, akik mára ismert és elis-
mert szobrászok határainkon 
innen és túl. Erzsébet testvér-
ük is alkotóművészként dol-

gozik, a szobrok mellett a tex-
til és a kerámia művészet mes-
tere lett. A Györfi-családban 
azonban a tehetség tovább 
is öröklődik, hiszen Sándor és 
Lajos fiai is képzőművészként 
dolgoznak. Most egyedülálló-
an, a Györfi család öt tagja: La-

jos, Sándor, Erzsébet és a fi-
úk: Ádám és Balázs közös ki-
állításon mutatkoznak be Esz-
tergomban, a Dzsámi Múze-
umban. A június 5-én nyílt ki-
állítást a család barátja, Prokai 
Gábor művészettörténész nyi-
totta meg.

A Györfi-család kiállítói: elől Lajos és Erzsébet,
 mögöttük Sándor és fia, Balázs

Esztergomban nyílt kiállítása a Györfi-családnak
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2016. június 3-án került meg-
rendezésre a DE ATK Karca-
gi Kutatóintézetben az immár 
hagyományos őszi kalászos faj-
tabemutató, ahol a résztvevők 
megismerhették a „Nagykun-
ság Kutatójában” nemesített 
őszi kalászos növényfajokat és 
– fajtákat.

Dr. Zsembeli József igazga-
tó megnyitója és Szépe Ferenc 
(FM mezőgazdasági főosztály-
vezető) köszöntője után számos, 
színvonalas előadás hangzott el 
a különféle mezőgazdasági ak-
tualitásokról, többek között dr. 
Gyuricza Csaba, az MVH el-
nöke és dr. Farkas Béla karca-
gi gazdálkodó tolmácsolásában.

Ezt követően a szélsőséges idő-
járást jól tűrő őszi kalászos fajtá-
kat dr. Czimbalmos Ágnes mb. 
osztályvezető mutatta be az ér-
deklődőknek, hangsúlyozva a 

tájnemesítés fontosságát, létjogo-
sultságát.

A rendezvény során kötött 
három oldalú együttműködé-
si megállapodást a Karcagi Ku-
tatóintézet az Oltárkő Paraszt-

szövetkezet és a Gyulafehérvá-
ri Caritas.

Az előadásokat követően a ha-
gyományokhoz híven a vendé-
gek a szántóföldön megtekintet-
ték az őszi kalászos növényeket.

Őszi kalászos fajtabemutató a kutatóintézetben

A megállapodást dr. Zsembeli József (DE AKIT KKI) és 
Sinka Arnold (Gyulafehérvéri Caritas) írta alá

A XIII. Országos Patika Nap megyei megnyitóját a Betánia 
Gyógyszertárban tartották június 1-jén. A megjelenteket dr. Szalay 
Annamária köszöntötte, majd Nagyné László Erzsébet, a kórház 
főigazgatója szólt a patika nap fontosságáról, amikor a lakosok szű-
réseken vehetnek részt, tanácsokat, előadásokat hallgatnak meg 
megyei szakemberektől. Az előadások előtt a Kátai Medi-Song kó-
rus adott műsort Kátainé Nyakó Edit vezetésével. 

Az idei patika nap középpontjában a házi patikákkal kapcsolatos 
előadások voltak, így szó volt azokról az alapvető gyógyszerekről, 
melyet minden háztartásban tartani kellene, s arról is, hogy a le-
járt szavatossági idejű vagy feleslegessé vált gyógyszereket - hiszen 
azok veszélyes hulladéknak minősülnek -, hogyan lehet a patikák-
ba visszavinni, hogy ne szennyezzük környezetünket.

XIII. Országos Patika Nap

Csöppnyi gyereknapot rendeztek június 2-án a Táncsics krt. 
17. számú tagóvodában. Andrási Tiborné tagóvoda-vezető kö-
szöntötte az ovisokat, a leendő ovisokat és a szülőket, majd a vá-
rosi mesemondó verseny helyezettjei meséltek társaiknak. A szü-
lők előadásában pedig Ihók és Mihók történetével ismerkedhet-
tek meg a kicsik. A műsor után kézműveskedés, néptánc is vár-
ta a gyerekeket és szüleiket, de ettek palacsintát és fagyiztak is.

Csöppnyi gyermeknap

Honvédelmi és Esélyegyen-
lőségi Napot tartott május 26-
án a Karcagi Szakképzési Cent-
rum Nagy László Szakképző Is-
kolája, Gimnáziuma és Kollé-
giuma. Kunhegyesen a diákok 
interaktív programokon vehet-
tek részt, volt fegyverbemutató, 
kipróbálhatták a vadászrepü-
lőgép szimulátort és a katonai 
akadálypályát. 

Kiemelkedő fontosságú az if-
júság, főként a középiskolás kor-
osztály honvédelmi nevelése, a 
haza védelme iránti pozitív atti-
tűd kialakítása. E cél érdekében 
írta alá ünnepélyes keretek kö-
zött az együttműködési megálla-
podást a KSZC és az iskola veze-
tője, valamint a Magyar Honvéd-
ség Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság pa-
rancsnoka. A megállapodás célja 
a Magyar Honvédség társadalmi 
támogatásának növelése, a ka-
tonai pálya népszerűsítése, a hi-
vatásos, szerződéses és önkéntes 
tartalékos állománnyal történő 

feltöltés elősegítése. A megálla-
podás keretében az MH HKNYP 
egyik fontos feladata a katonai 
alapismeretek választható érett-
ségi tantárgy tanításának támo-
gatása, melyet az iskola a követ-
kező tanévtől a 9. évfolyamon 
felmenő rendszerben, valamint a 
11. évfolyamon fakultáció kereté-
ben bevezet.

Almási László őrnagytól, az 1. 
Toborzó és Érdekvédelmi Köz-
pont parancsnokától megtudtuk, 
a Karcagi Szakképzési Centrum 
csatlakozása a honvédelmi neve-
lés programhoz egyedülálló le-
hetőséget teremt: Jász-Nagykun-
Szolnok megye egy eddig le-
fedetlen területén lesz lehető-
ség a programban való részvé-
telre, a térség 50 km-es körze-
tében nincs katonai alapisme-
retek oktatás. A honvédelmi ne-
velés programban a hazaszere-
tetre nevelés mellett az általános 
honvédelmi ismeretek terjeszté-
se és a katonai élet bemutatása is 
szerepel. Lehetőség van katonai 
alapismeretek tantárgyból érett-
ségi vizsgát is tenni, mely a ka-
tonai pályára készülőknek nyújt 
nagy előnyt. Ezen kívül a prog-
ram összetartó közösséget for-

mál, és olyan élményekkel gaz-
dagítja a fiatalokat, amelyek más 
programokban nem szerezhe-
tők meg. 

- A kunhegyesi iskolában ko-
moly múltja van a honvédel-
mi nevelésnek, a kollégák évek 
óta készítik fel a diákokat ver-
senyekre, az érdeklődőket hon-
védelmi táborba. A programhoz 
való csatlakozással újabb válasz-
tási lehetőséget szeretnénk nyúj-
tani a diákok részére. A kato-
nai alapismeretek tantárgy be-
vezetése olyan lehetőséget bizto-
sít, ahol testi és erkölcsi nevelést 
is kapnak, s ha megszeretik ezt 
a szakmát, akkor ebből érettsé-
gizhetnek és szakirányon, kato-
nai főiskolán is folytathatják ta-
nulmányaikat. A katonai pálya 
iránt érdeklődő fiatalokat várjuk 
az intézménybe megyénkből és 
Heves megyéből erre a képzésre 
- mondta Pardi Sándor, a Kar-
cagi Szakképzési Centrum fő-
igazgatója.

Az együttműködési megálla-
podást Vanyur Tibor ezredes, 
a MH HKNYP parancsnoka, 
Pardi Sándor, a KSZC főigazga-
tója és Metzinger Ferenc igazga-
tó írta alá.

Fókuszban a honvédelmi nevelés

A patika napon az érdeklődők egészségfelmérésen vehettek részt
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A mezőgazdasági betakarí-
tási munkák tűzvédelme cím-
mel tartott szakmai konferenci-
át május 31-én a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tűzmegelőzési 
Bizottság és a Karcagi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség a gaz-
dáknak. A megjelenteket Hu-
bai Imre Csaba, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara megyei el-
nöke, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tűzmegelőzési Bizott-
ság társelnöke köszöntötte, majd 
előadások hangzottak el az ara-
tással kapcsolatos tűzvédelmi 
előírásokról. A mezőgazdaság 
területén bekövetkezett tűzese-
tek tapasztalatairól, a mezőgaz-
dasággal kapcsolatos veszélyes 
áruk szállításának szabályairól, 
a betakarítási munkák megelő-
ző tűzvédelméről és a jogszabá-
lyi előírásokról, valamint a sza-

badtéri tüzek megelőzéséről és 
az irányított égetés szabályairól. 
Szó volt a gépek felkészítéséről 
éppúgy, mint arról, hogy az ara-
tásban, betakarításban résztve-
vő dolgozóknak milyen munka-
védelmi előírásokat kell betar-
taniuk azért, hogy megelőzzék a 
munkák közbeni tűzeseteket, s 

mit tegyenek akkor, ha mégis be-
következik a baj. A katasztrófa-
védelmi kirendeltség munkatár-
sai az előadások után válaszoltak 
a felmerült kérdésekre. A konfe-
renciát Lévai Kálmán tűzoltó ez-
redes, kirendeltség-vezető zárta 
be, s kívánt a gazdálkodóknak 
eseménymentes betakarítást. 

Legyőzték a lépcsőket a Karcagi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltói, sike-
resen megküzdöttek a tatabányai Turulszoborhoz vezető 
419 lépcsőfokkal. 

- Negyedik alkalommal rendezte meg a Komárom-Eszter-
gom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Turul Lép-
csőfutó Bajnokságot, ahol a 280 méteres szintkülönbséget én 
tűzoltó védőfelszerelésben és sportruhában is teljesítettem - 
mondja Dániel Sándor főtörzsőrmester. Bár nem volt túl jó 
idő, szakadt az eső, de a rajt után az ember már csak a feladat-
ra koncentrál. Igazából fejben dől el minden, de azért testileg 
is nagyon rá kell erre a versenyre készülni. Az alföldön nincs 
ilyen sok lépcsőnk, szintkülönbség, az állóképességemet futás-
sal próbáltam javítani. Idén nem tudtam Szolnokra bemen-
ni, a 20 emeletesen edzeni, most úgy hozta a sors, hogy a csa-
lád volt az első. A szabad időmet a gyermekeimmel töltöttem. 
A védőruhás futamban kategóriámban 3., a sportruhás futam-
ban 6. lettem. A felszerelés ugyanaz, mint amit szolgálatban 
használunk vonulás közben, csak ott még acélpalackkal kel-
lett futni.  A gyermekeim nagyon  büszkék rám, ők a szemem 
fényei, borzasztó jóérzés, amikor hazaérek, átölelnek, s any-
nyit mondanak, apa nagyon ügyes voltál - mondja Sanyi mo-
solyogva. 

Nagy-Bana Dávid főtörzsőrmester szerint egy ilyen verse-
nyen elindulni sem egyszerű. 

- Amikor elindulok a lépcsőn felfelé, tudom, hogy majd meg-
érkezem, de jó erőnlét kell ahhoz, hogy a több mint 20 kilo-
grammos védőfelszerelést elbírjuk. Én korábban atletizáltam, 
hobbiból úsztam. Nagyon lényeges, hogy ne álljunk meg köz-
ben, mert onnantól az eredmény elúszott. Eléggé nehéz a terep, 
nem egyforma a lépcsők mélysége, mint egy lépcsőházban. Így 
itt erre is figyelni kell - árulja el Dávid, akitől megtudtuk, ami-
kor van ideje, szobrokat készít, ez jelenti számára a sport mel-
lett a kikapcsolódást.

Dániel Sándor, Nagy-Bana Dávid és Kőrösi Balázs Sze-
geden horizontális lépcsőfutáson is volt, védőruhában futot-
tak. A városban kellett 3,5 kilométert futni, az utcákon a já-
rókelők között, majd a Tisza partra kanyarodott a pálya, ahol 
17-szer kellett le- és felmenni a part mentén. Annyi könnyítés 
volt, hogy sportcipőt vehettünk fel. Sándor 3., Dávid 12., Ba-
lázs 25. lett.

Rózsavölgyi Ildikó őrnagy is részt vett a lépcsőfutó verse-
nyen, ahol negyedik lett.

- Nem vagyok elégedett, sikerülhetett volna jobban, bár esős, 
párás volt az idő, s csúszott a pálya. Én sportfelszerelésben in-
dultam. Ilyenkor az ember magának is bizonyít, amikor feljut 
a szoborhoz. Most elég felkészült hölgyekkel kellett versenyez-
nem. Egyetértek a kollégákkal abban, hogy a verseny fejben dől 
el, de tüdő és láb is kell hozzá. Én rendszeresen futni járok, így 
készülök - árulja el Ildikó, aki számára  jó érzés, amikor legyőz 
egy korábbi ellenfelet, bár aki most nyert, azt lehetetlen lesz jö-
vőre megelőznie.

Legyőzték a lépcsőfokokat a 
karcagi lánglovagok

Kitüntették Horváth György emeritus nagykunkapitányt
A legmagasabb rangú elis-

merést, amit civil katonai ha-
gyományőrző megkaphat, a 
Magyar Huszár és Katonai Ha-
gyományőrző Szövetség Arany 
Érdemcsillagját vehette át a 
honvédelem és hősök napja al-
kalmából Budapesten Horváth 
György, Kisújszállás emeritus 
nagykunkapitánya, a Nagykun 
Nádor Huszár Bandérium pa-
rancsnoka. A szövetség azt a 
két évtizedes munkáját ismer-
te el, amit a hagyományok ápo-
lása terén végzett. 

- Amikor két évtizede megvá-
sároltam a tanyát, ahol jelenleg 
is élek, gyerekkori álmomat sike-
rült megvalósítanom. Innen indult 
a kun, a magyar hagyományok 
megelevenítése, a lovas és lovas 
íjász hagyományőrzés - mondta 
Horváth György. Így kezdtem el a 
Nagykunság lovas hagyományai-
nak felkutatását, a huszár hagyo-
mányok felélesztését. Megszer-
veztem a Kun Viadalokat, a Kassai-
féle lovas íjászatot, majd tizen-
öt éve megalapítottam a Nagy-

kun Nádor Huszár Bandériumot. 
A huszárokkal méltón képviseljük 
Jász-Nagykun-Szolnok megyét a 
lovas világtalálkozókon, nemze-
ti és nemzetközi hagyományőr-
ző rendezvényeken. 2000-ben, 
az újkori kunkapitány-választá-
son én lettem Kisújszállás kun-
kapitánya, azóta már a többi kun 
település is megválasztotta saját 
kapitányát. A lovas hagyomány-
őrző munkámba igyekeztem be-
vonni a környező települések lo-
vasait, ennek hatására Karcagon, 

Kunszentmártonban, Túrkevén, 
Kunhegyesen is elindult a kun ha-
gyományok felelevenítése és Kar-
cagon jelentős a talpas íjászat is. 

A lovastúrák elindítása is Hor-
váth György nevéhez kapcsoló-
dik. Ez 1995-ben a magyarok út-
jával indult, aztán jött a pacséri ki-
rajzás emléktúrája, de szíve csücs-
ke a Radnai-hágótól Karcagig tar-
tó lovas túra. Csapatával ott volt a 
Virágh Gedeon és az első világhá-
ború áldozatainak emléktúráján, 
már tervezi a jövő évi túrájukat is.

Május 25-én az Ifjúsági Ház 
Csokonai Könyvtárában nyílt 
meg az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolai Tagintézmény 
képzőművész tanszakosainak ki-
állítása „Középpontban a szín” 
címmel. A tárlatot Kabai László 
képzőművész tanár nyitotta meg, 
közreműködtek még diákjai és az 
iskola magánének tanszakosai. A 
kiállításon, amely június 17-ig volt 
látogatható, a tanszak diákjainak 
év közben készült legjobb alkotá-
sait nézhették meg az érdeklődők.

Középpontban a szín
kiállítás a művészeti iskola diákjainak alkotásaiból

Tűzvédelmi konferencia aratás előtt

Nagy-Bana Dávid, Rózsavölgyi Ildikó és Dániel Sándor 
emberfeletti teljesítményt nyújtott a versenyeken
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. § 
(2) bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatom Karcag vá-
ros lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szerveze-
teit, vallási közösségeit arról, hogy Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 145/2016.(VI.27.) „kt” határozatának 
meghozatalával Karcag város hatályos Településszerkezeti ter-
vének és Helyi építési szabályzatának módosítását határozta el.

A módosításra 2 külön eljárásban kerül sor. A képvise-
lő-testületi határozat g) és f) pontjaiban szereplő módosítá-
si célok átvezetése a R. 32. § (1) a) pontja szerinti teljes eljá-
rás keretében történik.

A módosítási célok a következők:
g) A 341/1, 341/2 és 348 helyrajzi számú földrészletek 
kisvárosias lakóterületi és közúti közlekedési területi be-
sorolása a kialakult állapotnak megfelelően.

 
f) A jelenleg általános mezőgazdasági területbe (Má-1 jelű 
övezetbe) sorolt 02004/5 helyrajzi számú földrészlet egy ré-
szének átsorolása beépítésre nem szánt, sport célú különle-
ges területbe úgy, hogy az érintett területen sportlőtér meg-
valósítását tegye lehetővé a helyi építési szabályozás.

 
A rendezés célja: a g) pont esetében a kialakult állapot jog-

szerűvé tétele, illetve az f) pont esetében vállalkozói igények 
kielégítése.

A rendezés várható hatása: az érintett lakosok, illetve vál-
lalkozás fejlesztési elképzeléseinek megvalósulása, Karcag 
város fejlődésének előremozdítása.

Kérem, hogy a R. 37. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
az előzetes tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 
21 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rende-
zés alá vont területtel kapcsolatos javaslataikat, észrevétele-
iket, véleményüket írásban a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-
désük van, kérem keressék településünk főépítészét: 

Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Kedves olvasóink!
Felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy a 
Csokonai Könyvtár

2016. július 18-tól 
augusztus 1-ig 

zárva tart.

Nyitás: augusztus 2-án.

Július 1. - augusztus 31. 
között a könyvtár 

szombatonként zárva.

Könyvtárosok

Újra Karcagon a Tour de Hongrie!
A Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny 

2016. június 28. és 2016. július 3. között kerül megrendezésre. A 
nemzetközi mezőny Szombathelyen rajtol, majd hat versenynap 
alatt, tíz megyét érintve 740 kilométert tesz meg a budapesti be-
futóig.

A nemzetközi kerékpárverseny mezőnye július 1-jén Tiszafü-
red - Kunmadaras irányából érkezik Karcagra, a Kossuth téren fel-
állított célba. 

A célba érkezés, majd a másnapi rajt, illetve az előzetes kerék-
páros gyermek és látványos bemutató programok miatt a követ-
kező forgalmi rend változásra kell készülni: 

2016. július 1-jén pénteken 05.00 órától 20.00 óráig a for-
galom elől lezárásra kerül a Kossuth tér, a Madarasi út - Kál-
vin út kereszteződéstől a Dózsa Gy. u. - Táncsics krt. keresz-
teződésig, beleértve a Kertész J. utcától a Horváth F. utcáig 
tartó szervizutat is, valamint a Horváth F. utca. 

Ideiglenes forgalomkorlátozás várható a befutó idején a 
Madarasi út teljes szakaszán, várhatóan 16.00-17.00 óra kö-
zött. 

2016. július 2-án szombaton 05.00 órától 12.00 óráig a for-
galom elől teljesen lezárásra kerül a Kossuth tér, a Madarasi 
út - Kálvin út kereszteződéstől a Dózsa Gy. u. torkolatáig, il-
letve a Dózsa Gy. u. és a  Horváth F. utcáig tartó szervizút, va-
lamint a Horváth F. utca. 

Ideiglenes forgalomkorlátozás várható a rajt idején a 
Madarasi út teljes szakaszán, várhatóan 10.00-10.30 óra kö-
zött. 

Kérjük, hogy a fenti időszakban járműveikkel más útvonalat vá-
lasszanak!

Jöjjenek és szurkoljanak, a Tour de Hongrie profi kerékpáros 
verseny mezőnyének!

Tour de Hongrie – Magyar 
Kerékpáros Körverseny

2016. július 1. – Karcag
Karcag, Kossuth tér

15.00 Gyermek programok folyamatosan:
 kerékpáros ügyességi és sprint verseny, 
 Re-Cycling kerékpáros ügyességi pálya
 Kresz-teszt, Tour de Hongrie - BringaPárbaj

Látványos programok, érdekes nyeremények. 

15.15-16.30 Gizmo-show  
 látványos free-style bemutató
16.50-17.00 Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros
  Körverseny várható befutója

A befutót és a teljes eredményhirdetést a DIGI SPORT 
élőben közvetíti, valamint 

a helyszínen felállított óriás LED-falon is látható lesz.

17.00-17.15 Gizmo-show  
 látványos free-style bemutató
17.15 Eredményhirdetés

2016. július 2. – Karcag
8.00-10.00 Kerékpárosok gyülekezője, kísérő autók,  
 motorosok felsorakozása
9.00-10.00 Versenyzők aláírási ceremóniája
10.00 Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros 
 Körverseny 4. szakasz RAJT

ONL’ 67 Nemzeti 
Dohánybolt 

(a BHG-soron) nyitva 
tartása: 

hétfőtől-csütörtökig
05.00-21.00-ig, 

pénteken és szombaton
05.00-22.00-ig, 

vasárnap 
05.00-21.00-ig. 

A hét minden napján 
várja kedves vásárlóit.

Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László
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Újra becsengettek a marista általános iskolában, az 1954-ben 
ballagott öregdiákok tiszteletére. A csengőszó egy örömteljes, mo-
solygós osztálytalálkozó kezdetét jelezte. Az iskola emléktábláján 
elhelyeztük az öregdiákok emlékszalagját, majd közösen elbeszél-
gettünk az örömeinkről és gondjainkról. Újra felidéztük a régmúlt 
eseményeit, a volt diáktársakat, szeretett tanárainkat, az iskolánkat. 
Előkerült egy hetven évvel ezelőtti fénykép, s bizony-bizony keres-
ni kellett, hogy ki-kicsoda.

Az emelkedett hangulatú emlékezések után közös ebéden vet-
tünk részt, majd elköszöntünk egymástól abban a reményben, 
hogy jövőre újra találkozunk.

Jó volt újra együtt lenni!
T. Szabó Pál

14. csengetés

A Könyvtárostanárok Munka-
közössége minden év tavaszán 
tanulmányi kirándulást szervez. 
Célunk: hazánk és határon tú-
li történelmi, irodalmi és termé-
szeti értékeinek megismerése. 
Májusban Kassára látogattunk 
el. A régi magyar város az Euró-
pa Kulturális Fővárosa rangot is 
elnyerte az elmúlt években. Mél-
tó is erre a megtisztelő címre, hi-
szen annyi látnivaló, történel-
mi, építészeti és kulturális érték 
található a városban, hogy egy 
nap kevés a felfedezésére. 

Megható volt számunkra a fo-
gadtatás, ugyanis a város határá-
ban két kedves ottani magyar is-
merősünk várt bennünket, akik 
idegenvezetőink voltak.

Ez a 260.000 lakosú város „Fel-
ső Magyarország fővárosa” volt 
már az 1600-as években.

Gazdag történelme és magas 
kultúrája kiemelkedő. Bocskai 
István, Bethlen Gábor, Thököly 
Imre és a Rákóczi-család egy-
aránt kézben tartották a gaz-

daságilag is igen fontos telepü-
lést. 

A történelmi korok szele meg-
érintett mindnyájunkat a város-
néző séta során. Idegenvezetőnk 
mindent szeretett volna bemu-
tatni. Elénk tárultak a középkori 
műemlék épületek, paloták, ze-
nélő szökőkút. A dóm, a Szent 
Erzsébet Székesegyház látniva-
lóit is megcsodálhattuk. Színes, 
csillogó palával fedett tetőzete, 
az épület, a magyarországi góti-
ka legszebb megmaradt alkotá-
sa. Építése 1380 körül kezdődött 
és Mátyás király uralkodása ide-
jén kapta mai formáját. 

Belépve elénk tárult a Szent 
Erzsébet oltára 48 képpel. Min-
den oltár remekmű. A dóm fa-
lán láthatjuk II. Rákóczi Ferenc 
emléktábláját. A legtragikusabb 
magyar hős, aki minden vagyo-
nát, családját feláldozta Magyar-
ország szabadságáért Törökor-
szágban bujdosásra kénysze-
rült. Hamvait 1906-ban hozták 
haza Thaly Kálmán kuruckutató 

szervezése eredményeként, és a 
dóm alatt kialakított sírboltban 
helyezték el. Vele együtt alusz-
szák örök álmaikat: édesanyja, 
Zrínyi Ilona (akitől 12 éves ko-
rában elszakították a császári-
ak, és soha többé nem találkoz-
hattak), egyik fia József, és buj-
dosótársai közül gróf Bercsényi 
Miklós és felesége Csáky Krisz-
tina, Sibnik Miklós, Eszterházy 
Antal. 

Meghatottan, a Himnusz el-
éneklésével helyeztük el emlé-
kezésünk és tiszteletünk koszo-
rúját. 

A nagy fejedelem háza volt 
következő állomásunk. Itt láthat-
tuk a személyes tárgyait, a fafa-
ragásait, dokumentumait. Meg-
ható érzés volt látni azt a kör-
nyezetet, ahol élete véget ért.

Az udvaron megcsodálhattuk 
II. Rákóczi Ferenc szobrát, ame-

lyet Györfi Sándor Munkácsy-
díjas karcagi művész készített. 
Büszkén álltuk körbe, hiszen tud-
juk, hogy Karcaggal oly módon 
is kapcsolódik a szabadságharc, 
hogy a kunok is nagy számban 
harcoltak katonákként a „Pro li-
bertate” zászlók alatt. 

Megemlékeztünk a városban 
élt irodalmárok életéről, mun-
kásságáról. Márai Sándor író-
ról tartott kiselőadást Szathmári 
Lajosné kolléganőnk. Finom, táj-
jellegű ebéddel vártak magyar 
vendéglátóink.

Tisztelettel megköszönjük Kar-
cag Város Önkormányzatának 
pályázat keretében biztosított 
támogatását. 

Köszönjük Iván László, Szepsi 
város volt alpolgármesterének 
idegenvezetőnknek szíves kala-
uzolását, segítségét. A résztve-
vő pedagógus könyvtárosok a 
látottakat hasznosítani fogják az 
oktató munkájukban. 

Dr. Kasuba Jánosné
munkaközösség vezető 

Kassán járt a Könyvtárostanárok Munkaközössége

A Budapesti Fesztiválzenekar 
június 3-án a tolerancia jegyében 
muzsikált a fővárosban a Hősök te-
rén. TérTáncKoncert elnevezéssel, 
második alkalommal került sor a 
nagyszabású rendezvényre. „Ott 
kezdődik a tolerancia, ahol meg 
tudjuk szeretni egymás értékeit” 
– mondta előszóként Fischer Iván 
karmester, a Budapesti Fesztivál-
zenekar vezetője. A hátrányos hely-
zetű és szerencsésebb körülmények 
között élő fiatalok többezres tömeg 
előtt táncoltak. Az ország 17 telepü-
léséről érkező 500 gyerek között vá-
rosunkat a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola 2. b osztá-
lya képviselte. 

A felejthetetlen élményért azon-
ban sokat kellett dolgozni. A téren 
táncoló gyerekekkel hónapokon át 
készültünk erre a napra. Januárban 
merült fel az ötlet, hogy csatlakoz-
zunk a programhoz. Először a kö-
zösséget mozgósító és erősítő szán-
dék tetszett meg. Később már az is 
motivált bennünket, hogy egy olyan 
világhírű zenekarral fogunk együtt 
dolgozni, akik több földrész leghí-
resebb koncerttermeiben is megfor-
dultak már. 

A közös programban Stravinsky: 
Kártyajáték című művét játszották, 
amely nem épp a slágernek számító 
komolyzenei darabok közé tartozik. 
Mégis hatalmas eredmény, hogy a 
tanulási folyamat végére a gyerekek 
teljesen magukénak érezték a mű-
vet. Annak hangulata, fordulatai 
összefonódtak a mozgással és egy 
percig sem érezték idegennek, vagy 
elavultnak ezt a csodálatos zenét. 

Puskás László debreceni táncta-
nár minden héten ellátogatott az is-

kolába, hogy a koreográfia kisebb 
egységeit megtanítsa. Nem volt ez 
egyszerű munka, hiszen fárasztó, 
sok koncentrációt igénylő foglalko-
zásaink voltak. A gyerekek hősie-
sen állták a sarat, és próbálták új-
ra és újra kitartóan a mozdulatso-
rokat. Gyakoroltunk itt-ott: udva-
ron, folyosón, játszótéren, sőt, még 
otthon is. Aztán egyszer csak ösz-
szeállt a koreográfia. Kiegyenesed-
tek a sorok, egyszerre csattantak a 
tapsok, és a kavargó tömegből hir-
telen ki tudott alakulni egy lüktető 
kör. Megcsináltuk!

Egyre fokozódó izgalommal vár-
tuk a koncert napját. Június 3-án 
kora reggel keltünk útra a szülők 
kíséretében Budapestre. A csille-
bérci táborban fogadott bennünket 
Fischer Iván karmester úr és Vári 
Bertalan vezető koreográfus. Az ot-
tani próbán kiderült, hogy mi va-
gyunk a legkisebbek, de az is, hogy 
cseppet sem vagyunk ügyetlenek. 
Még egy próba délután, és már el 
is érkezett a koncert ideje. Megil-
letődve álltunk a hatalmas téren, 
ami addigra mintegy hatezer em-
berrel népesült be. A felcsendülő 

zene azonban magabiztossá tette 
a kis csapatunkat. A gyerekek tán-
cára még a nap is kisütött és öröm 
járta át a táncosokat, zenészeket és 
a hallgatóságot. Feledhetetlen pilla-
natokban volt részünk.

A zenekar mindkét napon gon-
doskodott a gyerekek ellátásáról, 
utaztatásáról. Jóvoltukból az éjsza-
kát a csillebérci táborban tölthet-
tük. Igazi tábori hangulatot vará-
zsolt az esti tábortűz, bár a fárasztó 
és izgalmas nap után jólesett a pi-
henés. Másnap szabadidős progra-
mokon vehettünk részt. A Fővárosi 
Nagycirkusz káprázatos előadását 
láttuk, ami egy újabb nagy élmény 
volt gyereknek, felnőttnek egyaránt. 

Fantasztikus pillanatokkal gaz-
dagodva tértünk haza. Jobban meg-
ismertük egymást a közös mun-
kában és örömben. A szülők is kö-
zelebb kerülhettek egymáshoz az 
együtt töltött idő alatt.

A fiatalok kemény munkája, fel-
lépésük és közös táncuk kézzelfog-
ható bizonyítéka annak, hogy a ze-
nében, a táncban és a művészetek-
ben komoly közösségépítő erő rejlik. 

Ferenczi Péterné 

TérTáncKoncert a Hősök terén

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

megjelenés időszaka. Következő lapszámunk július 
8-án jelenik meg. A megszokott nyitvatartási időben vár-
juk hirdetőinket. Amennyiben nem kapják meg a Karcagi 
Hírmondót, kérjük jelezzék szerkesztőségünkben szemé-
lyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-
312-415-ös telefonszámon!
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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)

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnep-
napokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Június 25-26. Dr. Domán György Kg., Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Július 2-3. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722

XVIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Kiállítások és kiállítóhelyek nyitvatartása 2016. június 25-én (szombaton)

10.00-17.00 óráig - Györffy István Nagykun Múzeum (5300 Karcag, Kálvin u. 4.) 
10.00-17.00 óráig - Nagykun Látogatóközpont (5300 Karcag, Táncsics krt. 46.) 
 „Jászkun kaptányok nyomában” című kiállítás
10.00-17.00 óráig - Ifjúsági Ház (5300 Karcag, Püspökladányi u. 11.) 
 Mohácsi busójárás - fotókiállítás 
10.00-17.00 óráig - Kántor Sándor Fazekasház (5300 Karcag, Erkel Ferenc u. 1.)
10.00-17.00 óráig - Kövesdaráló (5300 Karcag, Kisújszállási u. 18.)
10.00-19.00 óráig - Szélmalom (5300 Karcag, Vágóhíd u. 24.)
10.00-17.00 óráig - Orvos- és patikatörténeti Gyűjtemény (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 45.)
 Telefon: +36-30-377-3766
10.00-17.00 óráig bejelentkezéssel Tűzoltó Történeti Kiállítóterem 
 (5300 Karcag, Horváth Ferenc u. 1.) Telefon: +36-20-924-2514
16.00-18.00 óráig - Görögkeleti templom

Az Erkel Ferenc u. 29. szám alatt található, 1773-ban épült parasztház csak kívülről tekinthető meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhiva-

tal Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 
aktuális állásajánlatai:

 - Általános irodai adminiszt-
rátor (Karcag),

 - Könyvelő (analitikus)
(Kenderes),

 - Pincér 
(Berekfürdő, Karcag),

 - Szakács 
(Berekfürdő, Karcag),

 - Gyermekfelügyelő, dajka 
(Kisújszállás),

 - Pék, édesiparitermék-gyártó 
(Karcag),

 - Hegesztő, lángvágó 
(Kisújszállás),

 - Kőműves (Karcag),
 - Épületvillamossági szere-
lő, villanyszerelő 
(Karcag),

 - Varrónő (Karcag),
 - Vasaló (Karcag),
 - Kútkezelő (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető, ka-
mionsofőr (Kisújszállás),

 - Egyéb takarító, kisegítő
(Karcag),

 - Konyhai kisegítő 
(Karcag),

 - Egyéb, máshova nem so-
rolható egyszerű szolgál-
tatási és szállítási foglal-
kozás (Kisújszállás),

 - Élelmiszeripari betanított 
munkás (Karcag),

 - Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozás (mezőgazda-
sági idénymunka).

Érdek lődni és jelentkez-
ni személyesen a Foglalkoz-
tatási Osztályon (5300 Kar-
cag, Madarasi út 27.), telefo-
non (59/500-350) vagy e-ma-
ilben (szolnokmmkkarcag@
lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további 
információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portá-
lon: https://vmp.munka.hu/

Tisztelt lakosság!
Szeretnénk felhívni figyelmüket intézményünk 

új szolgáltatásaira:

Készenléti szolgálat
Célja a Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási ide-

jén túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segít-
ség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szol-
gálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosí-
tásával van megszervezve úgy, hogy munkatársunk telefo-
non keresztül tanácsadással szakszerű segítséget tud nyúj-
tani, vagy ilyen segítséget tud mozgósítani a krízishelyzetbe 
került lakosoknak, családoknak, fiataloknak.

A telefonos készenléti szolgálat az intézmény nyitvatartási 
idején túl hívható az alábbi időpontokban:

 Hétfő 16.00 - Kedd 07.30-ig,
 Kedd 16.00 - Szerda 07.30-ig,
 Szerda 16.00 - Csütörtök 07.30-ig,
 Csütörtök 16.00 - Péntek 07.30-ig,
 Péntek 13.30 -  Hétfő 07.30-ig.

A készenléti szolgálat telefonszáma:
06/30-570-9611

A telefonszám hívása nem ingyenes.

Kapcsolattartási ügyelet
A Kapcsolattartási ügyelet célja lehetőséget biztosítani a 

gyermek, valamint a különélő, kapcsolattartásra jogosult 
szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára, 
hogy semleges helyszínen, nyugodt, biztonságos körülmé-
nyek között találkozhassanak egymással.

Helyszín: Család- és Gyermekjóléti Központ 
 (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.)
A szolgáltatásokról bővebb információ kérhető az alábbi 

elérhetőségeinken:
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ
5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Tel.: 59/311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com

A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai ingyenesek.

MEGHÍVÓ
A Betánia Gyógyszertár és Egészségház
tisztelettel és szeretettel meghívja önt 

és kedves családját

2016. június 30-án, csütörtökön 14.00 órától tartandó
EGÉSZSÉGNAPJÁRA.

„Együtt a helyi közösségekért” – Karcag város lakosságáért!
Fókuszban: az EGÉSZSÉG, valamint a daganatos 

megbetegedések megelőzése

Helyszín: Nagykun Látogatóközpont (Karcag, Táncsics krt. 46.)
Program:
14.00 Megnyitó, köszöntők („Medi-Song” Kórus műsora)
14.10 Epidemiológiai helyzetkép – európai, országos és 
 járási adatokkal

Dr. Borsos Anikó járási tisztifőorvos, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal

14.30 A gyógyszerész szerepe a daganatos betegek 
 gondozásában

Dr. Szalay Annamária Ph.D. szakgyógyszerész, egészség-
ügyi szakmenedzser, Betánia Gyógyszertár és Egészségház

14.45 Bőrünk védelme és a bőrdaganatok, a megelőzés 
 fontossága 

Dr. Ferencz-Reiff Anikó főorvos, Kátai Gábor Kórház, 
Karcag

15.00 A szűrővizsgálatok jelenősége a daganatok 
 megelőzésében

Dr. Perge Judit főorvos, Kátai Gábor Kórház, Karcag
15.15 „Nem vagy egyedül!” - A pszichoterápia fontosságáról

Dr. Csörsz Ilona klinikai szakpszichológus, DEOEC, Debrecen
15.30 A mozgás öröme - „Apró lábak” ovis csoport 
 néptáncbemutatója

Benéné Kecskeméti Anna óvodapedagógus, Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda 

15.45 „Fő az egészség!” – étkezési és diétás tanácsok – 
 nemcsak daganatos betegeknek;

Sántáné Antal Mária dietetikus, Kátai Gábor Kórház, Karcag
16.00 Főzz egészségeset – gyorsan és olcsón! 

BUDAY PÉTER chéf, Budapest
16.50 Zenés torna mindenkinek!

Kátainé Nyakó Edit gyógytornász, Kátai Gábor Kór-
ház, Karcag

17.00 „Gyógyító zene” 
CSONGRÁDI KATA előadóművész fellépése

17.45 Nosztalgia-party
KARCAGI NAGY ZOLTÁN előadóművész fellépése

A rendezvényen való részvétel díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

BETÁNIA Gyógyszertár és Egészségház 
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HIRDETMÉNYEK
Sportos vakáció diákoknak

Szabad a műfüves pálya Karcagon!
A Karcag városi műfüves pálya 

a nyári szünetben
(július 4-től augusztus 28-ig) 

hétfőn és csütörtökön 15.00-18.00 óra között 
diákok részére 

díjmentesen igénybe vehető! 
Diákigazolvány bemutatása kötelező! 

Bejelentkezés: a fenti időpontokban, sze-
mélyesen a helyszínen legalább 

10 fős csapattal. 

Kedves gyerekek!
Vége a tanévnek, elkezdődött a nyári szünet

Játszani szeretnél? Unod magad? Akkor ez a te programod!
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-

gáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, vala-
mint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szeretettel vár té-

ged egy kis játékra, kézműveskedésre 

Június 28. - Augusztus 16. között 
minden kedden délelőtt 9.30 -11.00 óra között.
Vidám környezetben rajzolhatunk, társasjátékozhatunk, gyön-

gyöt fűzhetünk, és mindenféle izgalmas játékot játszhatunk!
További információért forduljatok bizalommal 

munkatársainkhoz!
A program helyszíne és elérhetőségeink :

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ
 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
5300 Karcag, Püspökladányi út 33.

Tel.: 59/311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com

KÖZHÍRELÉS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - 

Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészség-
biztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzé-
sét és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatá-
sokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. 
rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-
Nagykun-Szolnok megye területén huzamos jelleggel tar-
tózkodó 40 éves és ennél idősebb lakosok számára. A Me-
gyei 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)  08.30-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, betegkártyájával, 

orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,
 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizet-

ni kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló szükséges postai 
csekket a szűrés helyén lehet kérni, a tavalyi nem megfelelő. 
A befizetett összegről számla kiállítása lehetséges. 

 - Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben ér-
tesítést küld a kórház.  

Rózsa Sándor

A Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola (5300 Kar-
cag, Zádor út 3.) meghir-
deti az alábbi állásokat:

 - tanító
 - matematika szakos 

tanár
 - angol szakos tanár

Jelentkezési határidő: 
2016. július 15.

Pályázni a 
szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu 

e-mail címen lehet!

Lapzárta: 
2016. július 4. 

(hétfő) 
12 óra

Meghívó
A KULÁKÜLDÖZÉS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

alkalmából 

2016. június 29-én (szerdán) 10.00-tól 
megemlékezést tartunk a Római Katolikus Templommal szemben lévő parkban álló kopjafánál

(Széchenyi sugárút - Püspökladányi út kereszteződése)
Emlékező beszédet mond: dr. Nagy Molnár Miklós, múzeumigazgató

Közreműködik: Szendrey Gitta, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója
Ezt követően elhelyezzük a megemlékezés koszorúit.

Rendezvényünkre tisztelettel hívjuk!

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kéményhasználók!

Az év második felétől ismételten változik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. A FILANTROP 
Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. közérdekű közszolgáltatóként látta el az elmúlt más-
fél évben a feladatát. 2016. július 1-től a „természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szerve-
zet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan és kizárólag a fenti tulajdon-
nal bíró társasház, lakásszövetkezeti lakóépület (lakossági ügyfélkör) esetén a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatást a Katasztrófavédelmi Szerv látja el.

Az ingyenessé váló közszolgáltatás továbbra is kötelező, megrendelés nélkül, ütemezett sormun-
ka keretében zajlik. A nyitott égésterű, szilárd tüzelésű fűtőberendezéssel üzemelő kémények (kandal-
ló, kályha, vegyes tüzelésű kazán) esetén évente egy alkalommal, míg a gáz tüzelésű fűtőberendezések-
kel üzemelő és a szilárd tüzelésű, de zárt égésterű (pl. pelletkazán) készülékekkel üzemelő kéményeket 
kétévente egy alkalommal ellenőrzik a jövőben. A négyévente előírt műszaki felülvizsgálat minden ké-
ménytípusnál megmarad. 

A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan esetében a Tűzvédelmi 
Hatóságnál bejegyzett kéményseprő-ipari szolgáltató végzi majd a kéményellenőrzést és -tisztítást. A jö-
vőben minden kéményhasználónak büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkoznia kell, hogy a tu-
lajdonában, használatában lévő ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktele-
peként be van-e jegyezve.

A FILANTROP Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy kéményseprő kollégáink június 23-ig végeznek sormun-
kát, a hónap utolsó hetében ügyeleti rendszert tartunk fenn. Ügyfélszolgálati irodáink június 28-ig tarta-
nak nyitva a korábban megismert rendben. 

A felmerülő kérdések, problémák, panaszok esetén a kecskeméti központunk nyújt segítséget. 
Elérhetősége: 6000, Kecskemét Ipar utca 2., Telefon: 06/76-481-057, 
E-mail: filantrop@filantrop.org. 
A FILANTROP Kft. arról nem rendelkezik információval, hogy ki fogja a jövőben elvégezni a tervegyez-

tetéseket, kéményvizsgálatokat Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A FILANTROP Kft. 2016. június 14-e 
után nem fogad be kérelmeket, az odáig beérkező kérelmek esetében a munkát elvégezzük. 

FILANTROP Kft.



10 2016. június 24.

HIRDETMÉNYEK

2016. június 24. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Ballagás 1.
Karcagi Nagykun Református Ált. Iskola
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti ma-
gazin
 Aktuális Kérdések
 vendég: dr. Fazekas Sándor
 Téma: aktuális politikai kérdések
 Karcagi hírek
 - Chéfecskék
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 - Piaci körkép
 - Patika nap
 - Szurkálás Karcagon
 Háttér
 Vendég: Dobos László polgármester
 Téma: polgármesteri hírpercek
20.10 Ballagás 2.
 Kováts Mihály Tagiskola
21.00 Ballagás 3.
 Kiskulcsosi Tagiskola

2016. június 25. - szombat (ism. 
vasárnap)
18.05 Műsorajánlat
18.05 Ballagások Karcagon
21.00 Nagykunsági Krónika

2016. június 28. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református isten-

tisztelet

19.10 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus szent-

mise

20.40 Ballagás a Kiskulcsosi Tagiskolában   

2016. június 30. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Térségünk:

 Mentőpont avatás Abádszalókon

 Tanuszoda alapkőletétel Abádszalókon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti ma-

gazin

 Aktuális kérdések

 vendég: Kovács Sándor

 Téma: megyei fejlesztések

 Karcagi hírek         

 - Elkészült a főtéren a járda

 - Birkafőző fesztivál összefoglaló

 - Parasztbecsület opera - riportok

 - Mezőgazdasági hírek

 - Rendőrségi hírek            

 Háttér

 Vendég: Lévainé Kovács Róza

 Téma: Határtalanul program

20.10 Önkormányzati ülés

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. június 10.
Romhányi –Petra Ilona – 
Oláh György
2016. június 10.
Kónya Anikó – Tóth József
2016. június 10.
Seres Anita Éva – Lázók István
2016. június 10.
Lázók Anikó – Farkas László
2016. június16.
Hegedűs Dóra Anna – 
Szepesváry Csaba
2016. június 18.
Budai Edit Mária - Szilágyi 
Sándor
2016. június 18.
Vadai Viktória Judit - Kovács 
Sándor

Születés
2016. június 06.
Dumahil Fuentes Francisca – 
Szabó Dénes
Kg., Reggel utca 7. Áron
2016. június 12.
Fehér Brigitta – Herczegh Zsolt
Kg., Tiszta utca 29. Zsolt

Halálozás
Simon Istvánné (Újlaki Erzsébet) 
 (1921) 
Csenda János 
 (1937)
Dr. Farkas Béláné 
(Horváth Mária) 
 (1920)
Varga Sándorné (Kiss Mária)
 (1954)

Június 25. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 26. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

Július 1. (Péntek)
8-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)
Július 2. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Július 3. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyelet

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

IJFÚSÁGI TALÁLKOZÓ,
TÁBOR

2016. JÚLIUS 8-11.
 
A „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány kuratóriuma If-

júsági találkozót, tábort szervez Karcagon, az Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdőben a bácskossuthfalvai, a székelykeresztúri, a 
szepsi, valamint karcagi tanulókkal és felnőtt szervezőkkel. 

A rendezvény fővédnöke: dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, országgyűlési képviselő 

A rendezvény védnöke: Dobos László, Karcag város polgár-
mestere

A rendezvény fő támogatói: Szerencsejáték Service Nonprofit 
Kft., OTP Bank

2016. július 8. péntek
18.00 órától

Az Ifjúsági találkozó megnyitása
21.00 órától

Filmvetítés

2016. július 9. szombat
08.30 órától

„ Játék együtt, határok nélkül” 
21.00 órától

Koncert a The Best Company (TBC) karcagi zenekarral
Támogatói jegy ára: 700.-Ft/fő

2016. július 10. vasárnap
08.30 órától

„Sütés-főzés határok nélkül” 
15.00 órától

a Kötöny Népe Karcagi Íjászkör Egyesület bemutatója 
19.30 órától

Tábortűz a Karcagi Kunlovardában

2016. július 11. hétfő
10.00 órától

Városnézés Karcagon
12.00 órától 

Az Ifjúsági találkozó zárása

Az Ifjúsági tábor, találkozó egyes rendezvényeire, azok kor-
látozott befogadóképessége miatt, kérjük, hogy részvételi szán-
dékát 2016. június 30-ig jelezze e-mailban az elekesz@indamail.
hu-n, vagy sms-ben a 06/30-218-8708-as telefonszámon. 

Ha a célunkkal egyetért, kérjük, támogassa a közalapítvány 
munkáját. 

A „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány számlaszáma: 
OTP 11745073-20007896 
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Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, kony-
ha, továbbá hozzátartozik egy 60 
m2-es alsóépület) a főtértől 2 perc-
re. Rendezett kerttel, gáz- és cse-
répkályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-
4839, 06/30-328-3533. 

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

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

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

Karcagon, kertes családi ház, Berek-
fürdőn telek, Karcag közelében ta-
nya 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 melléképü-
lettel és gyümölcsfákkal. Részletre 
is lehetséges megegyezés. (3 M Ft 
készpénz, 2 M Ft részlet.) Ugyanitt 
500 m2-es építési telek is eladó. 
Tel.:06/20-230-1202.

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.

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

Karcagon, téglából épült, teljes köz-
műves kertes ház, betegség miatt 
eladó. (További építési lehetőség 
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, régi tí-
pusú kertes ház eladó, 883 m2-es te-
lekkel, ipari árammal. (Kisebb kertes 
ház, illetve lakáscsere érdekel.) Tel.: 
06/30-219-6813. 

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

Beépíthető nagy telken, régi típusú 
családi ház eladó. Karcag, Vasút ut-
ca 34. Tel.: 06/30-740-6844.

Karcagon, a Varró utca 18. szám alatt 
(volt állatorvosi rendelő udvarán), 
egy nagy és egy kisebb, egymás 
mellett lévő garázs hosszútávra ki-
adó. Áram van. Tel.: 06/30-955-3955.

Csendes környéken, összközműves, 
cserépkályhás, kétszobás, kertes 
családi ház eladó. Irányár: 4.000 000 
Ft. Tel.: 06/20-915-9818.

Eladó Karcag központjában, kétszo-
bás, I. emeleti, erkélyes, felújított, jó 
elosztású, téglaépítésű, 56 m2-es la-
kás. Irányár: 7,5 M Ft. Tel.: 06/30-527-
2980.

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

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

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

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, autórá-
dió, bevásárlókocsi, tárcsás mosó-
gép, gázsparhelt, indukciós főzőlap, 
keresztvágó fűrész, 5 literes tejes-
kanna, gázpalack eladó. Tel.: 06/20-
572-6285.

Kovácstűzhely, csákányok, ásók, la-
pátok, gereblyék, villák, kapák, hús-
darálók, mákdarálók, diódarálók, 
kalapácsok, birkanyíró ollók, fogók 
eladók Karcagon, a Hunyadi utca 
40. alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

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.

Hagyatéki bútorok, szekrénysorok, 
asztalok, székek, csillárok, stb., nagy-
teljesítményű örökégő, egy 250 cm3-
es Pannónia motorkerékpár és egy 
motor eladó. Perzselt mangalica sza-
lonnát keresek. Tel.: 06/30-435-9450.

Gáztűzhely eladó. Irányár: 10.000 
Ft. Érdeklődni 14-17 óráig. Tel.: 
06/30-691-5360.

Kétéves, négylapos, vezetékes gáz-
tűzhely féláron eladó, padlószőnyeg 
(4x4 méteres) és fotelek olcsón el-
adók. Cím: Karcag, Nap utca 3/A.

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) hagyomá-
nyos függönytartók (190-210 cm), kis 
házi terménydaráló, beton fedőlap 
(160x65x10cm) és sötét dohányzóasz-
tal. 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 utca 
12. szám alatt, a Zeneiskola mellett! 
Használt ruha, cipő, konyhai eszköz, 
üveg, porcelán, könyv, műanyag 
ballon eladó. Nyitva: hétfőtől-csü-
törtökig du. 14-16-ig.

Eladó bukóablak (62x105 cm), delap 
(4 m2), tányéros mérleg, zsírosbö-
dön (25 l), és 1 db fikusz. Tel.: 06/59-
300-540.

Gyöngytyúkok és kakas (2300-2500 
Ft/db), gyöngyös tojás, keltetésre 
(60 db, 60 Ft/db áron), 4 db 14-es 
acélfelni 175/65-ös (10.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/70-251-9442.

Karcagon, a Déli temetőben egy-
személyes sírhely, kész állapotban 
(műkőkeret, fedlap, járda) áron alul 
eladó. Hívjon, megegyezünk! Tel.: 
06/59-400-526.

Új babahordozó, kádülőke, alumíni-
um vájling (40 l-es), kasza (jó erős), 
üst (70 l-es), hozzá állvány, gázkály-
ha (3 égős), külső gumi (135/80, R 
12-es, 90%-os, 2 db) talpas állvány-
létra olcsón (100x200-as), üvege-
zett ablakszárny (50x130-as, 11 db, 
csak az üveget kell fizetni) eladó.  
Tel.: 06/59-400-526.

Whirpool mosógép (18.000 Ft), 28-
as női kerékpár (5.000 Ft), állványos 
villanysütő (5.000 Ft) eladó. Tel.: 
06/30-602-2321.

Férfi-női motoros bőrdzseki, vadász 
zakók, ingek, bő ujjú vászon ing, 
régi fekete mellényel eladó. Tel.: 
06/59-312-562.

Régi festő szoknyás kalocsai, női 
táncos kosztüm kölcsön elvihető 
ugyanitt hagyományőrző, kalota-
szegi, pliszírozott kötények eladók. 
Tel.: 06/20-461-1470.

Egyedi, gyönggyel hímzett meny-
asszonyi ruha eladó, esetleg kölcsö-
nözhető. Tel.: 06/20-461-1470.

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

Eladó fonott gyékény kaspó, egy-
szer használt, egymásban tárolható 
3 db-os bőrönd, alsó és felső kony-
haszekrény, fémtálcás mosogató-
val, retro bukósisakok, diplomata-
táskák, 40 db, 720 ml-es befőttes 
üveg fedővel. Tel.: 06/30-421-3012.

Szép, négyszemélyes rekamié 2 db 
fotellal (60.000 Ft), dohányzóasztal 
(10.000 Ft), 2 db új, párnázott szék 
(8000 Ft) eladó. Tel.: 06/59-313-414.

Leander eladó (rózsás, fehér, rózsa-
szín). Érdeklődni este. Tel.: 06/59-
313-584, 06/30-245-6421.

Hódfarkú cserép (350 db), fotel (2 
db) hűtő-fűtő ventilátor, forrasz-
tópáka, kerti szerszámok eladók 
Karcagon. Tel.: 06/30-610-5738.

Hullámpala (16 db, 175 x 100-as), 
elektromos kerékpár (36 V-os, 24-
es), és Berekfürdőn főút mellett (8x8-
as) félkész épület eladó. Tel.: 06/30-
266-2859.

Padlószőnyegek (2x3-as, és 1,6x1-
es), valamint egy olasz tésztakészí-
tő gép, nagyon olcsón eladó. Tel.: 
06/59-312-249, 06/70-385-4893.

Budapesten, a Sas Club Hotelben, 
1,5 szoba, 6 éjszakára, 2-3 fő részé-
re, 2016. 09. 11. - 09. 17-ig átadó. 
Érdeklődni 12-14 és 18-19 óráig. Tel.: 
06/59-312-603.

Természetes sötétbarna, félhosz-
szú paróka és olajfestmény (hármas 
trió, téli táj) eladó. Érdeklődni este 
19 óráig. Tel.: 06/59-312-603.

Számítógép (üzemképes, komplett) 
eladó. Irányár: 12.000 Ft. Tel.: 06/30-
363-7951.

13-as acélfelni, (Opel, Daewoo, 
Renault típusokra) 4-4 db 2500 Ft/
db áron, 2 db 15-ös „C” gumi eladó. 
Tel.: 06/30-363-7951.

4 db 15-ös acélfelni, Mercedes Vitora, 
Suzukira 13-as acélfelni, jó téli gumi-
val eladó. Tel.: 06/30-363-7951.

Tetőre szerelhető csomagtar tó 
(Suzukira, F Astrára, Renault Meganera, 
Citroën C 15-re) eladó. Tel.: 06/30-363-
7951.

Mosogató medence csappal, szi-
fonnal, ebédlőasztal 4 db székkel, 
házi vízmű, működő állapotban el-
adó. Tel.: 06/30-363-7951.

Zanussi fagyasztóláda (280 l-es), 
Snaige Class A+ hűtőszekrény (kb. 
200 l-es) eladó. Tel.: 06/30-449-9813.

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

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársony nadrág, bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
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, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, valamint Békés megye tér-
ségében. 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 kidolgo-
zását, képkeretezést, műanyag nyí-
lászárók forgalmazását, beépítését, 
redőnyök, rovarhálók, szalagfüggö-
nyök 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, dauert, 
hajfestést vállalok. Tel.: 06/30-447-
3918.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!

Karcag külterületén 
Magyarkán, a Ványai út 

mellett, 13 ha szántó 
eladó, 206 aranykorona 

értékben. 
Tel.: 06/70-430-5404Karcagi gazdák figyelem!

A Szentannai Középiskola gabonavizsgáló laboratóriumá-
ban lehetőség van a learatott gabona és olajmagvak nedves-
ségtartalmának, fehérje-, sikér- és olajtartalmának bevizsgá-
lására.

A szolgáltatás díja termékenként: 2000 Ft+Áfa.
Érdeklődni munkanapokon 08.00-tól 18.00 óráig az aláb-

bi telefonon 06/70 886-8575 lehet.
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SPORT

S Z I VA C S K É Z I L A B D A
Előző cikkünkben írtuk, hogy a 

karcagi lányokra vár még egy ne-
héz feladat. Május 28-29-én olyan 
nagy múltú NB I-NB I/B-s csapa-
tok utánpótlás csapataival kellett 
felvenni a versenyt, mint a Békés-
csaba, Orosháza, Szeged, Hódme-
zővásárhely, Szentes. 

A házigazda Orosházát 12-8-ra, 
a Békéscsabát 16-11-re, a Szentest 
pedig 22-3-ra győzték le lányaink 
az első napon. Jó hangulatban ér-
keztünk a szállásra és indultunk a 
strandra, de tudtuk, hogy a neheze 
még most következik. 

A Szeged Dorozsma csapa-
ta az ország 6 legjobb csapata kö-
zé tartozik ebben a korosztály-
ban, és felveszi a versenyt a Győr 
és a Fradi utánpótlás csapataival 
is. Ez a különbség meg is látszott 
a két csapat között. Nemcsak min-
ket, hanem minden csapatot 10 gól 
különbséggel múlt felül. Megérde-
melten nyerték meg az U7-es, U8-
as és U9-es korosztályt is. A Sze-
ged KC és a Hódmezővásárhely el-
leni mérkőzéseink döntöttek a II.-
III.-IV. hely sorsáról. 

Mindkét meccs tanulságos volt.
A Szeged KC egy verhető csapat 

volt, hasonló képességű játékosok-
kal, mint mi.  

A Hódmezővásárhely elleni 
utolsó mérkőzés döntött végül a 

bronzérem sorsáról. Ez a mérkő-
zés merőben más meccs volt, még-
is, ha megnéznénk a jegyzőköny-
vet gyakorlatilag ugyanaz történt, 
mint a Szeged KC elleni mecs-
csen. 6-5-re vezettünk az első fél-
időben. A második félidőben már 
nem bírtuk fizikálisan felvenni ve-
le a versenyt. 7 darab büntetőt har-
coltak ki, amiből 6-ot értékesítet-
tek is az ellenfél játékosai. 16-11-re 
alulmaradtak a lányok ezen a mér-
kőzésen, és meg kellett elégedni a 
IV. helyezéssel ezen a tornán. 

Néhány gondolat a csapatról: 
vannak és lesznek is fiatal, ambi-
ciózus edzők, akik szintén elkez-
denek már kisiskolás korban fog-
lalkozni a kézilabdával, és ez len-
dületet ad a sportágnak. Fantasz-
tikus eredmény ez a negyedik hely. 

A tanulságok szerint az ilyen 
kaliberű csapatok ellen nem le-
het elindulni cserejátékosok nél-
kül. Fizikálisan, és fejben elfárad-
tunk, hiszen a tudásunk alapján a 
II.-III. helyen végezhettünk volna.

A saját régióbajnokságunkat 
korosztályunkban kinőttük. Egy 
történettel szeretnék üzenni min-
den gyereknek, aki komolyan ve-
szi saját sportágát: az 1995-96-
os idényben Szolnokon kézilab-
dáztam. Nyári szünet alatt kijár-
tam a karcagi focipályára futni, 

önszorgalomból, hogy ne lustul-
jak el. Az edzőtől kértem egy futó 
programot arra a hat hétre. Szin-
tén ott futott egy fantasztikus ké-
zilabdás, Tóthné Szabó Melin-
da. Beszélgettünk, és megkér-
dezte, hogy mi a célom a kézilab-
dával. Elmondtam, hogy szeret-
nék felnőtt NB I-ben játszani, leg-
alább egy mérkőzésen. Neki pe-
dig az volt a célja, hogy abban az 
évben bekerüljön abba a váloga-
tott keretbe, ami kiutazik az olim-
piára. Kihagyták a keretből. Fran-

cia állampolgár lett és világbajno-
ki aranyérmet nyert 2003-ban 
Zágrábban. A sors fintora, hogy 
hosszabbításban pont a magyar 
csapat ellen. Vegyetek példát ró-
la a kitartásáért és a szorgalmá-
ét, mert aki komolyan gondolja a 
sportot, az önszorgalomból tehet 
azért, hogy ügyesebb és jobb játé-
kos legyen. 

Gratulálok a lányoknak és büsz-
ke vagyok rájuk. Jövőre ismét el-
megyünk Orosházára és bízom 
benne, hogy éremmel térünk haza.

Az U9-es fiúk május 30-án Me-
zőtúr ellen játszottak le Karcagon 
egy elmaradt mérkőzést. 14-5-re 
győztek, és ezzel a szivacskézisek 
befejezték a 2015-16-os évet. 

A gyerekek és a szülők nagy ál-
dozatokat hoztak ebben az évben. 
86 mérkőzést játszottunk a sze-
zonban, mindössze 11-szer kap-
tunk ki. 1334 gólt dobtunk, 438-
at kaptunk. 

Köszönöm nektek! 
Hajrá Karcag!

Balog Zoltán edző 

Orosházi kupán az U8-as lányok

HIRDETMÉNYEK

Fantasztikus eredmény a lányok negyedik helyezése

NYÁRON IS VÁR A 
GYERMEKKÖNYVTÁR!

Amikor már hiányzik az olvasás és a „könyv illata”, akkor 
gyere el hozzánk! Itt az esős napokra is találsz magadnak ol-
vasnivalót, barátokat, érdekes feladatokat.

Az se baj, ha kötelező
Játékos foglalkozások sok-sok meglepetéssel, filmbeját-

szásokkal.
1. Június 29. (szerda) 
 10.30-12.00 Erich Kastner: A repülő osztály
2. Július 06. (szerda) 
 10.30-12.00 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
3. Július 13. (szerda) 
 10.30-12.00 Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg
4. Augusztus 03. (szerda) 
 10.30-12.00 Fekete István: Vuk - Kis Vuk
5. Augusztus 10. (szerda) 
 10.30-12.00 Erich Kastner: A két Lotti
6. Augusztus 17. (szerda) 
 10.30-12.00 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

A rendezvények ingyenesen látogathatóak!

Versvadászat
A nyári szünetben 3 fordulós internetes vetélkedőt hirde-
tünk, melyen a család apraja-nagyja gondolkozhat. A pon-

tos kiírás hamarosan elérhető lesz a Déryné honlapján 
(www.derynekarcag.hu). 

Kellemes időtöltést és tartalmas nyári szünidőt kívánunk 
minden régi és leendő olvasónknak! 


