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Június 25-én (szombaton) már 
korán reggel messzire szállt a 
Múzeumpark felől a birkapör-
költ illata. A XVIII. Karcagi Bir-
kafőző Fesztiválon több mint öt-
száz öntöttvas lábasban, bog-
rácsban főtt a birkatest, így a 
nap végére több ezer adag pör-
költ fogyott el. Legtöbben a hun-
garikum karcagi pörkölt recept-
je alapján főztek, de voltak kis-
kunok, hortobágyiak, akik sa-
ját ízesítéssel álltak a zsűri és a 
közönség elé. Az idei két napos 
fesztivál díszvendége Mohács 
volt, akik a busójárás hagyomá-
nyát hozták el a Nagykunság fő-
városába. 

A múzeumparki színpadon a 
verseny hivatalos megnyitóján 
jelentette be dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, hogy 
a hungarikum karcagi birkapör-
költ után a nagykunsági szilva- 
és birsalmapálinka eredetvédett 
nemzeti italunk lesz. Olyan föld-
rajzi eredetvédelemben részesül-

nek, melyet a Magyar Eredetvé-
delmi Tanács már jóváhagyott, s 
mind belföldön, mind az EU te-
rületén is hasonló rangot fog elér-

ni védettségben, mint amit gön-
ci és a kecskeméti barack- vagy a 
szatmári szilvapálinkánál már el-
értünk és megszoktunk - mondta 
a tárcavezető. 

Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter szerint jól áll a gaz-
daság. - Sokan összegyűltünk a 
mai birkafőző fesztiválon - muta-
tott az őt hallgatókra - majd meg-
említette, hogy a Statisztikai Hi-
vatal kimutatása szerint, évről 
évre nő hazánkban - ha kismér-
tékben is -, az egy főre jutó bir-
kahúsfogyasztás. - Erre az ilyen 
fesztiváloknak is van hatása. Ma 
is nagyon fontos dolgot teljesí-

tünk, ennek a hagyománynak a 
továbbvitelét, majd átadását uno-
káink felé - vélte. 

Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke rövidre fogta kö-
szöntőjét, hiszen a színpadtól öt-
ven méterre maga is főzött, így 
igyekezett vissza a pörköltjé-
hez. Dobos László, Karcag pol-
gármestere szerint fontos a ha-
gyományok ápolása. - Rekord-
számú nevezőt és lábast találha-
tunk ma itt. Ez is mutatja, a kun 
hagyományok őrzését, továbbvi-
telét szívén viseli a karcagi lakos-
ság és az, aki szereti a birkatestet. 
Nincs annál szebb, mint amikor 

az ember ma korán reggel kilép-
ve a házból érezte ezt a birkapör-
költ illatot, ami belengi az egész 
várost - mondta a városvezető. 

A Múzeumpark mellett a kör-
nyező intézmények udvarán, ut-
cákban is voltak árusok, főzők. 
Hol van már ez a kezdeti 36 lá-
bossal induló első alkalomhoz 
képest a mostani, amikor több 
mint ötszáz birkát főztek meg. 
Mára nemzetközivé lett a ren-
dezvény, melynek idei díszven-
dége Mohács volt. Szekó József 
polgármestertől megtudtuk, a 
mohácsi sokácok messze föl-
dön ismert népszokása, a busó-

járás idejét a tavaszi napfordu-
lót követő első holdtölte határoz-
za meg. A busó öltözete régen is 
olyan volt, mint ma: szőrével ki-
fordított rövid bunda, szalmával 
kitömött gatya, amelyre színes, 
gyapjúból kötött cifra harisnyát 
húztak, lábukon bocskort visel-
tek. A leglényegesebb, ami a bu-
sót busóvá teszi: a fűzfából fara-
gott, hagyományosan állatvérrel 
festett birkabőrcsuklyás álarc -, 
melyet élőben is megnézhettek a 
karcagiak. 

Sok visszatérő főző volt a fesz-
tiválon. 

(folytatás a 3. oldalon...)

Ötszáz lábasban főtt a birkapörkölt

A kuláküldözés áldozatainak 
emléknapján, június 29-én Kar-
cagon, a katolikus templommal 
szembeni kopjafánál, a város ve-
zetői, civil szervezetek, a pártok 
képviselői és a lakosok közösen 
emlékeztek az egykori üldözöt-
tekre. Szendrey Gitta szavalata 
után dr. Nagy Molnár Miklós, a 
Györffy István Nagykun Múze-
um igazgatója mondott emlék-
beszédet.

- A Magyar Országgyűlés 2012. 
március 26-án a kuláküldözés 
idején tönkretett magyar gazdák 
emléknapjává nyilvánította júni-
us 29-ét, Péter-Pál napját, amely 
a hagyomány szerint a betakarí-
tás kezdete, a parasztság ünnepe. 
Határozatában a parlament elítél-

te a kommunista diktatúra ide-
jén a magyar középparasztsággal 
szemben tanúsított kegyetlen ül-
döztetést és megkülönböztetést. 
Az emléknapon hajtunk fejet a 
magyar parasztság, s ezen be-
lül a kegyetlen megpróbáltatáso-
kon átment, kuláknak bélyegzett 
nagygazdák előtt, akik oly sokat 
szenvedtek a kuláküldözés évei-
ben. Drámai sorsok sokaságával 
lehetne példázni, hogyan váltak 
a szorgos kétkezi munkával ke-
nyerüket kereső gazdák a Ráko-
si-rendszer állandóan, mindenhol 
és mindenkiben ellenséget kere-
ső, ellenséget látó és főképpen el-
lenséget gyártó politikájának ál-
dozataivá - mondta dr. Nagy Mol-
nár Miklós.

- A mai napon, tehát azok-

ra a magyar parasztemberekre 
emlékezünk, akik oly sokat ál-
doztak egyrészt anyagi értelem-

ben, másrészt annak az életvi-
telnek a feláldozásával, amelyet 
a több évszázadon keresztül fel-

halmozott tapasztalataik, és a 
mély gyökerekre tekintő hagyo-
mányok erősen meghatároztak. 
A magyar parasztembernek „a 
szántóvető életmód nem csupán 
foglalkozása volt, hanem létele-
me és léthatára” is. Sajnos meg 
nem történtté nem tehetjük a 
szomorú eseményeket, de any-
nyit megtehetünk, hogy a min-
den nehézség és ártó szándék 
ellenére a máig túlélő és újra-
éleszthető paraszti tudás tiszte-
letét a következő nemzedékek-
nek is továbbadjuk - zárta sza-
vait a szónok, majd a jelenlévők 
elhelyezték az emlékezés koszo-
rúit a kopjafánál. A város nevé-
ben Gyurcsek János alpolgár-
mester és Rózsa Sándor jegyző 
koszorúzott.

Megemlékezés a kuláküldözés áldozatainak emléknapján

A közönség tapsolta a Csontos családot, hiszen a híres birkafőző dinasztia legidősebb tagja, 
Gyuri bácsi, az aranyérem mellé a vándorkupát is megkapta

Dobos László: „A fesz-
tivál ünnep a város szá-
mára.”
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A köszöntések után, a napirendek so-
rán a képviselő-testület megtárgyalta az 
örökség és a táji- természeti értékek he-
lyi védelméről szóló rendelet-tervezetet. 
A cél a Városháza és a Déryné Kulturá-
lis Központ épületének védelem alá he-
lyezése. A napirendi pontot a képviselők 
egyhangúlag elfogadták.

Hét igen, egy nem ellenében elfogad-
ták a Karcagi Ipari Park Kft. 2015. évi 
tevékenységéről, valamint a rövid- és 
hosszútávú fejlesztési elképzeléseiről 
szóló tájékoztatót, melyet Varga Nándor, 
a kft. ügyvezetője szóban kiegészített.

Az önkormányzat képviselő-testü-
lete által létrehozott alapítványok, köz-
alapítványok tevékenységéről szóló tá-
jékoztatót egyhangúlag fogadták el a 
képviselő-testület tagjai. A beszámoló-
kat az alapítványok képviselői, kurató-
riumi elnökei készítették, Elek Eszter és 
dr. Temesváry Tamás, akik megjelentek 
az ülésen.

Egyhangúlag elfogadták a Karcagi 
Többcélú Kistérségi Társulás Gyerme-
kek Átmeneti Otthonának működéséről 
szóló tájékoztatót, melyet Csiziné Őrlős 
Katalin intézményvezető, a testületi ülé-
sen szóban kiegészített. 

Megtárgyalták a 2015. évi Karcagon 
nyújtott viziközmű-szolgáltatással kap-
csolatos észrevételekről, az elmúlt idő-
szak üzemeltetési, működtetési és kar-
bantartási tapasztalatairól szóló na-
pirendi pontot. A TRV. Zrt. képvisele-
tében szóbeli tájékoztatást adott Szabó 
Csaba, a TRV. Zrt. J-N-Sz megyei üzem-
igazgatóságának helyettes vezetője. A 
beszámolót 7 igen, 1 nem ellenében fo-
gadták el a testület tagjai.

Egyhangúlag támogatták a Karcag- 
Tilalmas Mezőgazdasági Korlátolt Fe-
lelősségű Társasággal kötendő, a társa-
ság tulajdonában lévő kutak és vízhá-
lózat bérletéről szóló megállapodást. A 
megállapodás célja Tilalmas városré-
szen a gazdasági víz biztosítása, kút bér-
leti szerződéssel 2017. április 30-ig.

A városatyák egybehangzó támoga-
tással döntöttek több pályázaton va-
ló részvételről, melyek egy része TOP-
os pályázat; így önkormányzati épü-
letek (Városháza, Déryné) energetikai 
korszerűsítésére kiírt pályázaton, a zöld 
város kialakítására kiírt pályázaton 
(melynek segítségével a közterek nö-
vényállománya bővülhet, játszótereket 
hozhatnak létre, a vásárcsarnok padló-
zatát újíthatják fel), valamint a kultu-
rális és közösségi terek infrastrukturá-
lis fejlesztése és helyi közösségszerve-
zés pályázaton vesz részt a város, amely 
mintegy 800 millió forintos, 100%-os 
támogatási intenzitással bír. Egyhangú-
lag támogatták azt a javaslatot is, amely 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Idősek Otthona és Háziorvosi Intéz-
mény Széchenyi sgt. 27. sz. alatti telep-
helyének nyílászáró-cseréjét támogatja. 
Ennek segítségével a régi háziorvosi in-
tézmény is megújulhat.

A polgármester köszöntötte a díjazottakat

Közéleti szilánkok
Brexit és a 

bukmékerek (1.)
Nem hiszem, hogy egyedül lennék, aki 

nem igazán tudja, hogy a Brexit - a britek-
nek az EU-ból való kilépése, vajon jó lesz-e 
a UK polgárainak (de a könnyebbség ked-
véért nevezzük őket „angoloknak”), vagy 
sem? Bár több kérdés is felmerülhet a refe-
rendum kapcsán; attól kezdve, hogy a re-
ferendum, a népszavazás ötlete formát öl-
tött, egészen addig, hogy „nekünk”, szintén 
jó lesz-e, vagy sem? 

Érdekes kérdések ezek, s nem csupán 
azért, mert az EK és az EU megalakulása óta 
még nem fordult elő, hogy kilépjen „valaki” 
ebből az unióból. Nemcsak azért, mert két-
ségtelenek a kilépésnek a káros gazdasági 
hatásai, következményei, hiszen közgaz-
dasági értelemben, bizonyos „egyensúly-
felbomlás” történt. Ez még akkor is problé-
mát okozna, ha nem egy 60-40%-os keres-
kedelmi, gazdasági, pénzügyi kapcsolat-
ban lévő tagállamról lenne szó, de így meg 
különösen, ha a kilépő, az EU legnagyobb 
nettó befizetője is. De most, tekintsünk el 
a gazdasági és pénzügyi bonyodalmaktól, 
mert ez még a nálunk ezerszer felkészül-
tebb közgazdasági szakembereknek is fej-
törést okoz. Maradjunk csupán a „felszín-
nél” és a demokrácia-értelmezések szint-
jén, ami csak átlagos újságolvasói és köz-
életi tájékozottságot igényel. 

Történt június 23-án, az ominózus brit 
népszavazás napján, hogy két régi cimbo-
rámmal flekkent sütöttünk, a magyar-por-
tugál EB válogatott mérkőzést megelőzően. 
Latolgattuk az esélyeket, míg a fabrikett el-
érte a parázsló halmazállapotot, hogy a 
már biztos továbbjutó fociválogatottunk-
nak melyik ország csapata lenne a legjobb 
ellenfél. Így jutottunk el, nem is hosszas 
töprengés után Nizzáig és Angliáig. Így ke-
rült szóba az angliai népszavazás is. Abban 
mindannyian egyetértettünk, hogy ha az 
ottani választókat a migráns-helyzet moti-
válja elsősorban, akkor a kilépésre szavaz-
nak, bár a miniszterelnökük a „maradás” 
mellett kampányol. Meglehetősen komi-
kusnak tartottuk a szituácíót, mert tudtuk 
azt is, hogy Cameron brit miniszterelnök, 
miután előzőleg már több más gazdasági 
és politikai kérdésben kompromisszumra 
jutott az EU vezérkarával „maradni” akar. 
De vajon tudják-e ezt az angolok? 

Másnap kiderült, hogy sokan nem tud-
ták. Cameron sem tudta, mi lehet a több-
ség fejében, szívében. Ő elsősorban az an-
gol fogadóirodák, a bukmékerek előrejel-
zéseiben hitt…

(folytatás a következő számban)
-ács-

KÖZÉLET
Testületi ülés

Paksi Lajosné, a Kádas György Iskola 
Karcagi Tagintézményének gyógypedagógusa 

részére, pedagógusnap alkalmából 
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere a 
gyermekek harmonikus személyiségformálása 

érdekében végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként Németh László‑díjat 

adományozott.

Kecsmár Lászlóné, a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola pedagógusa, 
pedagógusnap alkalmából, Mezőtúron az 
Egyházmegyei Közgyűlésen kiemelkedő 
pedagógiai munkájának elismeréseként, 
Református Nagykunságért Pedagógiai 

Díjban részesült.

Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó, a 
Karcagi Nagykun Református Általános 

Iskola szaktanára, a pedagógusnap 
alkalmából, a tehetséggondozás területén 

nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, 
Pro‑Talento díjban részesült.

A Jász‑Nagykun‑Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelemi Igazgatóság Karcagi 

Kirendeltségének dolgozói ‑ Tóth Gábor tűz‑
oltó főtörzsőrmester, Erdei Attila tűzoltó 
főtörzsőrmester és Halasi András tűzoltó 

törzsőrmester ‑ Túrkevén, a Megyei 
Tűzoltónapon, kiemelkedő szakmai 

munkájukért elismerésben részesültek.

Rideg István, a Gábor Áron Gimnázium 
Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 

(a mai Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola) 

nyugalmazott középiskolai tanára 
pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán 

emberi erőforrások miniszterétől kiemelkedő 
oktatási‑nevelési munkájáért, valamint a 
pedagógiai gyakorlatot segítő kimagasló 
tudományos tevékenysége elismeréseként 

Apáczai Csere János‑díjat vehetett át.

Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 23-án tartotta soros testületi ülését a Városháza nagytermében.
A napirendek megtárgyalása előtt Dobos László polgármester köszöntötte Paksi Lajosnét, Kecsmár Lászlónét, Tóthné 
Szucsáki Hajnal Ildikót, Rideg Istvánt, Tóth Gábort, Erdei Attilát és Halasi Andrást, akik az elmúlt időszakban állami, megyei, 
szakmai kitüntetésben részesültek.
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HÍREK
Ötszáz lábasban főtt a birkapörkölt

(...folytatás az 1. oldalról)
A Kunszövetség sátránál hár-

man főztek: Nagy László, Szend-
rey Zoltán és Kacsándi István. 
Bár ő a legfiatalabb, már ruti-
nos főző. Természetesen karca-
gi módra készítették fel a birkát, 
azaz a perzselt láb, köröm és a fej 
is benne volt. A kóstolók szerint 
mindhárom nagyon finom volt - 
árulja el István, aki apjától tanult 
főzni.

A szakmai zsűri elnöke, 
Benke Laci bácsi szerint egy jó 
pörkölt aranyat ér, rosszat meg 
nem érdemes készíteni. Fontos, 
hogy ne ússzon négyszer százat 
a zsírban, mert a birka nem úszó 
lény. A verseny rangidős főző-

je Székely Imre volt, aki 90. évét 
is betöltötte. Mára unokáit is be-
tanította, akik szerinte jó száj-
ízű, igazi birkafőző emberek let-
tek. Id. Csontos Györgyék lába-
sai előtt reggeltől sokan várakoz-
tak, hiszen legendás jó főzők ők 
mindannyian, a nagyapa, a fele-
sége, a fiaik Péter és Gyuri, és az 
unokák is. Öröm látni, hogy ez 
a juhász dinasztia-család meny-
nyire összetartó. Ahogy a fiúk, 
az unokák is gyerekkoruk óta ott 
vannak minden főzésnél és ap-
ránként tanulták meg a fortélyo-
kat, s ma már önállóan főznek. 

Szombaton a Csontos család nem 
talált legyőzőre, hiszen a verseny 
fő győztese, aki az aranyérem 
mellé a vándorkupát is megkap-
ta, id. Csontos György lett, fi-

ai Péter és György pörköltjeikre 
ezüstérmeket kaptak a zsűritől.

A fesztiválon minden korosz-
tály talált kedvére való progra-
mot, hiszen már péntek délután-
tól a Múzeumpark színpadán he-
lyi együttesek, csoportok léptek 
fel, este pedig az Irigy Hónaljmi-
rigy szórakoztatta a nagyérde-
műt. Péntek délután az Ifjúsági 
Házban megnyílt a Mohácsi Bu-
sójárás-kiállítás. Szombaton a fi-
nom birkapörkölt ebéd elé és után 
is garantálták a szervezők a kelle-
mes kikapcsolódást, hiszen egy-
mást váltották a színpadi produk-
ciók. Volt folklór műsor karcagi 
és mohácsi fellépőkkel, nótaszó, 
este pedig a Kálvin úti színpadon 
koncertezett Vastag Csaba, Gájer 
Bálint és Kocsis Tibor. A feszti-
vál területén kézműves- és nép-
művészeti bemutatókat láthat-
tunk, vásárolhattunk is kézmű-
ves termékeket és élelmiszere-
ket, betérhettünk egy frissítőre a 
Borudvarba, a gyerekek pedig a 
Kossuth téri parkban, a Juhszár-
nyékban kapcsolódhattak ki. Ide 
már pénteken sok gyermek láto-
gatott el, ahol Nagy Emese, test-
vérei Ilona, Zita és egy közel 30 
fős csapat gondoskodott arról, 
hogy kézműves foglalkozásokon 
vehessenek részt a kicsik, de volt 
báránysimogató és lepénysütés 
is. A kiállításon régi pásztortár-
gyakat, viseleteket is megnézhet-

tek és kipróbálhattak a gyerekek. 
A jurtában már péntek délután is 
interaktív játszóház volt. A kará-
mokban a gyerekek a birkák ete-
tését, itatását közelről is megnéz-
hették, a bátrabbak meg is simo-
gathatták őket. 

- Sok kis látogatónk most látott 
először rackát vagy barit. Egyszer 
készítünk egy füzetet azokból a 
párbeszédekből, amelyek ilyen-
kor a jószágok körül elhangzanak 
- mondta Emese. A juhot meg-
ismerik, de a rackajuhot kevés-
bé, így az volt már egzotikus ál-

lat, kecske, kis szamár is. Mindig 
hozunk ki cumin nevelt barit is, 
ami nagy élmény a gyerekeknek. 
A kézművesség mellett két báb-
előadással is vártuk szombaton 
a kicsiket - sorolta Nagy Emese a 
programjaikat. 

A fesztivál idén is bebizonyí-
totta, hogy a hungarikum karca-
gi birkapörköltért akár több száz 
kilométert is utaznak a látoga-
tók, hogy megkóstolhassák ün-
nepi ételünket és jó hírét vigyék 
Karcagnak, a Nagykunság fővá-
rosának.

A szakmai zsűritől bronz minő-
sítést kapott: Sinka István (KBE), 
Borsós Lőrinc (Szatmári cégcso-
port), Barta László, Szűcs Imre (Hu-
bai Kft.), dr. Farkas Béla, Csordás 
László (Sörpatika). Ezüst minősí-
tést kapott: Fúrós Ferenc, Nagy 
Gábor, Csontos Péter, Agócs Zol-
tán, Dániel Csaba (Karcagi Cserhát 
Kft.), ifj. Csontos György. Arany 
minősítést vehetett át: Bakó Ist-
ván, Andrási Zoltán (Erőforrás Kft.), 
Opris Adrián- Papp Dóra, Domján 
Péter, a legjobb pörkölt készítő-
je id. Csontos György lett.

A társadalmi zsűri különdí-
jasai: Nagy László, Fúrós Ferenc, 
Béres Attila, Karakas József, Kun 
László, a Kunszövetség külön-
díját Kerekes Lajos kapta, a Ka-
zah Nagykövetség díját Bé-
res Mihályné, Karcag Város Ön-
kormányzata különdíját Birizló 
Csaba vehette át. A Karcagi 
Nagykun Városvédő Egyesület 
aranybárány díját Györfi Sán-
dor elnök Csordás Lászlónak ad-
ta át, dr. Sántha József az egyesü-
let tiszteletbeli elnöke pedig egy 
eredeti Kántor Sándor kerámiát 
adott át Balogh Istvánnak. Dr. Fa-
zekas Sándor különdíjat adott át 
a tiszagyendai Sárközi alapítvány-
nak. A támogatóknak köszönhe-
tően még sok különdíj gazdára 
talált ezen a napon. 

Dr. Fazekas Sándor: 
„A birkapörkölt a kar-
cagi emberek kedvenc 
ünnepi étele.”

A Juhszárnyékban a legnépszerűbb az állatsimogató volt

A fesztivál díszvendége Mohács volt

Pillanatkép a fesztivál megnyitójárólA Mohácsi Busójárás-kiállítás az Ifjúsági Házban nyílt meg 

Többen gyerekeikkel együtt főztekA színpadon folyamatos volt a kulturális műsor
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A New York-i Főkonzulátus 
Asklepios-Med című nemzetkö-
zi Orvos-Képzőművészeti Kiál-
lításán májusban fellépett a kór-
ház Kátai Medi-Song kórusa is, 
akiknek ez volt a 77. fellépése.  

- Öt nagyon izgalmas, élmény-
dús napon vagyunk túl. A meghí-
vást prof. dr. Palotás Andrástól 
kaptuk, s az önkormányzat, a kór-
ház vezetése és támogatók segítsé-
gével tudtunk kiutazni. A nagykö-
vetségen rajtunk kívül Lettország-
ból egy doktornő a saját versét 
mondta el, Portugáliából egy pa-
tológus doktornő csemballón ját-
szott, Olaszországból egy gyógy-
tornász áriát adott elő. Mi, Bár-
dos Lajos, Liszt Ferenc műveivel 
és egy népdalcsokorral léptünk fel 
a jórészt magyar közönség előtt. 
Nagyon nagy élmény volt, ami-
kor egy 90 éves néni velünk éne-
kelte a magyar dalokat - mond-
ta Kátainé Nyakó Edit kórusve-
zető, aki büszke kollégáira, mert 
gyönyörű előadást tudtak tartani 
a vendégeknek. Egy álom teljesült 
ezzel az úttal.

A kórus krónikása, egyik ala-
pítója Budai Antalné: - A kórus 

ötlete 2005-ben fogalmazódott 
meg bennünk, amikor az ápo-
lónők nemzetközi napján Buda-
pesten a székesfehérvári kórház 
kórusának lenyűgöző előadását 
hallgattuk. Hazafelé arról beszél-
tünk, nálunk is vannak énekelni 
vágyó és szívesen szereplő embe-
rek, így alakult meg a kórus 2010 
áprilisában. Saját kedvtelésünk-
re kezdtünk el énekelni. Megfo-
galmaztuk a kórus hitvallását is: 

a dalos embert Isten küldte, hogy 
dala víg és szomorú legyen, hogy 
a kemény szív attól meglágyuljon 
és minket a mennybe fölvigyen. 
Minden fellépésen ennek a tuda-
tában állunk ki. Van, aki koráb-
ban tanult zenét, s van, aki nem. 
Nagyon türelmesek vagyunk egy-
mással és a kórusvezető is velünk. 
Kerékpárral járok dolgozni, így 
reggelente dudorászom a dalla-
mokat. A 77. fellépésünk volt az 

amerikai út. Nagyon nagy szere-
tettel fogadtak bennünket, velünk 
énekeltek a vendégek. A fellépés 
utáni városnézés is örök emlék 
marad a számomra. 

- Még én is az élmények hatá-
sa alatt vagyok - helyesel Kátainé 
Jäkl Anna. A Central parki láto-
gatás elbűvölő volt számomra. A 
hatalmas park Manhattan szívé-
ben épületekkel, vadasparkkal, 
szökőkutakkal, tavakkal olyan, 

mint egy képeslap. Kerékpárral 
bejártuk a 10 kilométeres parkot, 
láttuk a piknikező embereket, az 
iskolásokat, ahogy kint tanulnak, 
a bébiszittereket a gyerekekkel, a 
konflisokkal közlekedő embere-
ket. Lenyűgöző, olyan érzésem 
volt, mintha a tévében látnám 
mindezt.  

- A konzulátuson a fellépé-
sünk jól sikerült, így ennek a 
nyugalmával indultunk el vá-
rost nézni New Yorkba. Gya-
log mentünk mindenhova. El-
sétáltunk a Broadwayn, onnan 
átgyalogoltunk a közel két kilo-
méter hosszú Brooklyn hídon. 
Komppal körbehajóztuk a Sza-
badság-szobrot, s már esőben 
voltunk a terrortámadás áldo-
zatainak felállított emlékmű-
nél. Ez mindenkire mély be-
nyomást tett, szem nem maradt 
szárazon. Megható volt, ahogy 
esett az eső, úgy látszott, mint-
ha az emlékmű oldalán egy-egy 
könnycsepp gördülne le - sorolja 
Szentesi Istvánné, aki a 12 mil-
liós nyüzsgő metropolis után, az 
itthoni nyugalmat is tudja érté-
kelni, de kinti élményeit sokáig 
nem felejti el.

Amerikában vendégszerepelt a Kátai Gábor Kórház kórusa

A Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagintézményének 
Chéfecskék csapata havonta egyszer a Lovagi Udvarban főz Szat-
mári János vezetésével. A június 9-ei tanévzáró foglalkozásukon 
az év során tanultakat összegezték grillezés közben. A gyerekek 
tagjai a Nyíriné Kátai Katalin vezette kézművesszakkörnek is, 
így most is szépen megterítettek. A diákok az elmúlt tanév foglal-
kozásain olyan ételek készítését tanulták meg, amelyeket otthon 
nem sűrűn fogyasztanak, bár nagyon egészségesek. A szakkörve-
zető próbálja őket minél több zöldséges és gyümölcsös ételre rá-
szoktatni a főzéseken. A receptet mindig leírják, hogy a szülőkkel 
otthon is elkészíthessék az itt tanult ételt. A lányok, Szatmári Já-
nos segítségével most halat, csirkét és sertéshúst, valamint zöldsé-
geket grilleztek, s közben hasznos tanácsokat kaptak a séftől, aki-
től megtudtuk, a közelmúltban Budapesten egy nemzetközi főző-
versenyen első helyezést ért el a Lovagi Udvar csapata.

Grillezéssel zárták a tanévet a 
Kováts-os Chéfecskék

A kórusnak nagy álma teljesült az amerikai úttal

Június 29-én, 90. születésnap-
ján, otthonában köszöntötte dr. 
Sántha Józsefet, a Karcagi Nagy-
kun Városvédő Egyesület tiszte-
letbeli elnökét, nyugalmazott bel-
gyógyász főorvost Dobos László 
polgármester, Gyurcsek János al-
polgármester, dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, 
országgyűlési képviselő, Rózsa 
Sándor jegyző és dr. Zsembeliné 
Kovács Mária anyakönyvveze-
tő, akik átadták Orbán Viktor mi-
niszterelnök oklevelét is az ün-
nepeltnek. 

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték
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Megyei hírek

Nagy fölénnyel győzött a Fidesz és a Kisújszállási Nagykun Pol-
gári Kör közös jelöltje a kisújszállási időközi választáson június 
26-án a kisújszállási 6. számú egyéni választókerületben. Kui La-
jos a szavazatok 52,62 százalékával diadalmaskodott. Kubicsek 
Gyula, a Jobbik jelöltje 27,03 százalékot ért el. Máthé Zsolt Lajos 
(független) 18,9 százalékot, Monoki Gábor (független) 1,45 szá-
zalékot, míg Kassai Norbert, a Munkáspárt jelöltje nulla szava-
zatot kapott. A választást azért kellett kiírni, mert a választókerü-
let korábbi képviselője, Nagy István Zoltán (a Fidesz-Kisújszállási 
Nagykun Polgári Kör) március 31-én lemondott posztjáról.
A győzelemhez gratulált és munkájához sok sikert kívánt Kui La-
josnak dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a térség 
országgyűlési képviselője.

Fidesz győzelem a kisújszállási 
időközi választáson

A kunmadarasi pogrom 70. 
évfordulójára emlékeztek jú-
nius 19-én. 1994 októberében 
a község központjában emlék-
művet állítottak a pogrom ál-
dozatainak. Itt mondott em-
lékező beszédet Guba László 
polgármester, a gyászszertar-
táson részt vett dr. Frölich Ró-
bert, a MAZSIHISZ országos 
főrabbija, Csillag Barnabás, a 
Karcagi Zsidó Hitközség elnö-
ke is.

[- 1941-ben a madarasi zsi-
dók „Az úristen dicsőségére” 
- írták az új zsinagóga alap-
kövébe helyezendő tekercsre.] 
1944. május 24-én a közösség 
valamennyi tagját deportál-
ták. A zsidó lakosság már beil-
leszkedett a község akkori éle-
tébe: orvos, ügyvéd, kereskedő, 
iparos, boltos és gyáros is volt 
közöttük - mondta beszédében 
Guba László polgármester, aki 
szólt a karcagi, szolnoki depor-
tálásról, a bevagonírozásról. 

- Kunmadarasra 1945 végé-
ig hetvenegynéhányan tértek 
vissza, de az újrakezdés a közös 
gyász, az együttérzés, a segí-
tő szándék helyett, csak a gyű-
lölködés várta őket. Lakásaikat 
elfoglalták, bútoraikat, értéke-
iket széthordták. A visszatért 
zsidók megpróbálták folytat-
ni régi életüket. Dolgozni, ke-
reskedni, szolgáltatni kezdtek. 
1946. május 20-ra népbírósá-
gi tárgyalást tűztek ki Karcag-

ra. A vádlott Nagy János kun-
madarasi tanító, leventeokta-
tó volt. A vád: 1944 májusában 
háborús propagandát folytatott, 
valamint szeptemberben a köz-
ség leventéit, mint önkénteseket 
vitt el, és ezzel hozzájárult a há-
ború meghosszabbításához. A 
helyi kisgazdapárt titkára kér-
vényt akart eljuttatni a népbíró-
sághoz Karcagra, melyben a ta-
nító ártatlanságát hangsúlyoz-
ták. A titkárt elkísérte mintegy 
300 ember, de a város határá-
ban megállította őket a rend-
őrség. A tömeg ekkor már egy-
mást uszította a zsidóság ellen, 
s amikor estére visszaérkez-
tek Kunmadarasra, több zsi-
dót agyba-főbe vertek. A kö-
vetkező szomorú dátum 1946. 
május 21-e, amikor egy vidéki 

provokátor uszító szavaira el-
szabadult a pokol. A gyűlölet 
a zsidó lakosok ellen irányult, 
nem kíméltek öregeket, nőket, 
gyermekeket sem, több felnőtt 
és gyermek áldozata lett a bar-
bár cselekedetnek. Hetven év-
vel ezelőtt, amikor újabb rend-
őrök érkeztek az események 
miatt Karcagról, már nyuga-
lom volt Madarason. De le-
het-e nyugalom ott, ahol ilyen 
események zajlottak? Ma is 
megdöbbenve és értetlenül ál-
lunk az események előtt; Kun-
madaras vezetése, lakossága az 
áldozatokra kegyelettel emlé-
kezik, a családtagok, a leszár-
mazottak gyászában a mai 
megemlékezéssel is osztozni 
kívánunk - hangsúlyozta Gu-
ba László.

A hetven évvel ezelőtti eseményekre 
emlékeztek Kunmadarason

Harminchárom berekfürdői alkotó munkáiból július végéig 
látható kiállítás a Bod László Művelődési Házban „Bereki Al-
kotó Kezek” címmel. Az alkotók között ott vannak azok a lá-
nyok, asszonyok, akik a Dúzs Imréné vezette szakkörben sajá-
tították el a kézimunkázás - csipkeverés, hímzés, gobelin var-
rás alapjait, de láthatunk kézműves szappanokat, horgolásokat, 
rajzokat, csuhéból készített darabokat, s dekupázs technikával 
készített dísztárgyakat, míg a férfiak részéről repülőmodell és 
faragott székek, lócák, bútorok vannak kiállítva. A június 20-
ai megnyitón Molnár János polgármester köszöntője után dr. 
Kenyeresné Z. Ágnes festőművészként, s tanárként ajánlotta a 
kiállítást a jelenlévők figyelmébe. A megnyitó alatt több alkotó 
bemutatót is tartott.

Bereki alkotók 
munkáiból nyílt tárlat

A Györffy István Nagykun 
Múzeumban június 17-én dr. 
Füvessy Anikó néprajzkutató 
nyitotta meg a tiszafüredi Szűcs 
Judit fazekas, népi iparművész 
kiállítását. Az alkotó 2015-ben, 
a Karcagon megrendezett Al-
földi Fazekas Triennálén a zsű-
ri különdíját kapta.

Megnyílt 
Szűcs Judit 

népi iparművész 
kiállítása a 

múzeumban
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Könyvelő (analitikus) (Kenderes),
 - Éttermi felszolgáló (Berekfürdő),
 - Pultos (Karcag),
 - Szakács (Berekfürdő, Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Állattenyésztő és növénytermesztő (Kunmadaras),
 - Pék, édesipari termékgyártó (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Autószerelő (Karcag),
 - Gépszerelő-mezőgazdasági gépszerelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Varrónő (Karcag),
 - Vasaló (Karcag),
 - Kútkezelő (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kisújszállás),
 - Egyéb takarító, kisegítő (Karcag),
 - Konyhai kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (mezőgazdasági 

idénymunka),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati 

képviselője nyári kirándulásra hívja a 
választókerület érdeklődő lakóit. 

(Nagyszülő-szülő-unoka korosztályig.)

Időpontja: 2016. július 27. (szerda) 11 órai kezdettel
Úticél: Poroszló - a Tisza-tavi Ökocentrum megte-
kintése
Indulás: 2016. július 27-én (szerda) 11 órakor a Ká-
das György Általános Iskola és Szakiskola parkoló-
jából autóbusszal

A kiránduláson való részvétel díjmentes.
A kirándulásra jelentkezni a választókerület lakói-

nak személyesen, a körzet képviselőjénél „fogadóóra” 
keretében lehetséges, a Kádas György Általános Isko-
lában 2016. július 13-án (szerdán) 10 - 12 óra között.

(A kiránduláson való részvétel a jelentkezés sorrend-
jében biztosított.)
A választókerületi nyári kirándulás dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, térségünk országgyű-
lési képviselőjének és Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnökének támogatásával valósul meg. 

Tisztelettel és megbecsüléssel fejezzük ki köszöne-
tünket és elismerésünket támogatásukért.

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület 

önkormányzati képviselője

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati 

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

(Nagyszülő-szülő-unoka korosztályig.)

Időpont: 
2016. július 20. (szerda) 14.30 órai kezdettel
Úticél: 
A római katolikus templom megtekintése (benne 
a templom, a temetők története, a katolikus vá-
rosrész kialakítása)

Köszöntőt mond: 
Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos
Idegenvezető: Elek György helytörténeti kutató
Találkozó: a templom bejáratánál

A városismereti sétát esős időben is megtartjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár: 

Pánti Ildikó, 
a 8. számú választókerület 

önkormányzati képviselője

Karcagi gazdák figyelem!
A Szentannai Középiskola gabonavizsgáló laboratóriumá-

ban lehetőség van a learatott gabona és olajmagvak nedvesség-
tartalmának, fehérje-, sikér- és olajtartalmának bevizsgálására.

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

06/70-886-8575-ös telefonszámon lehet.

A Szent Pál Marista 
Általános Iskola 

(5300 Karcag, Zádor út 3.)
meghirdeti 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 25. 

(hétfő) 
12 óra
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2016. május 5-én volt a kéztisztaság világnapja. Erről a napról hagyományo-
san az egészségügyben emlékeztek meg, de ma már nagyon fontos, hogy minél 
több ember részt vegyen a kézmosás fontosságára figyelmeztető eseményen. Ezen 
a napon Magyarország sok más iskolájával közösen a Karcagi Arany János Álta-
lános Iskola is részt vett 50 tanulójával az egy időpontban, több helyszínen kéz-
mosás-oktatáson résztvevők Guinness rekordjának megdöntésében. Összesen 15 
000 diák vett részt délelőtt 10 órakor ezen a „tanítási órán”.

A Guinness világcsúcsok megdöntésének és bizonyításának szigorú szabályai 
vannak, ezért nagyon fontos volt minden szabály pontos előkészítése, betartása. 
Ezek között szerepeltek a független tanúk (Ládi István és id. Szekrényesi József), 
az időmérők (Rácz Mariann és Szabó Tamás), a felügyelő (Ferenczi Henrietta), 
az instruktor (Horváth-Tóth Éva) személye, videofelvétel (Hajnal Róbert) és fo-
tók készítése, a tanulók egyenkénti, sorszámmal beléptetése, valamint az is, hogy 
a helyszínt elhagyni nem lehetett az oktatás ideje alatt. Jelen volt még a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztály részéről dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos osztályvezető és Borics 
Eszter járványügyi ügyintéző. A tiszti főorvos a rekordkísérlet kezdetén köszöne-
tet mondott iskolánknak a részvételért, mivel a Karcagi Járás területéről csak a 
mi intézményünk vett részt ebben az országos projektben. Ők, mint független fel-
ügyelők voltak jelen, az előírások betartását ellenőrizték.

A téma a kézmosás fontossága volt, illetve a helyes kézmosás elsajátítása. Ezek 
mellett még egyéb információkhoz is juthattak a tanulók. Megtudták, hogy Sem-
melweis Ignác miért lett az anyák megmentője, hol találkozhatunk mikrobákkal, 
hogyan állíthatjuk meg terjedésüket; az egészségünk megőrzése, betegségek elke-
rülése is témáink között szerepelt. Szemléltettük elvégzett kísérletekkel, hogy mi 
történik tüsszentés során a mikrobákkal, hogyan juthatnak szervezetünkbe, ho-
gyan akadályozhatjuk ezt meg. Az oktatás végén megkértük tanulóinkat, hogy 
mivel mindenki nem vehetett részt a világrekord kísérletben, az ott elsajátított is-
mereteket továbbítsák családi, baráti körben. Óriási dolog volt ebben a nagy fel-
adatban részt venni, hiszen egy világrekord kísérletre, melynek eredményessége 
októberben derül ki, az egész világ felfigyel.

Horváth-Tóth Éva szervező pedagógus
Szentesiné Nánási Tünde intézményvezető-helyettes

Hetedik éve, hogy április 8-án, a Roma Kultúra Világnapján, intézményünkben több 
napig tartó Roma Projekt vette kezdetét. Programunk célja az volt, hogy tanulóink és 
vendégeink számára megmutassuk a roma hagyományok között megbújó kultúra 
üzenetét. Minden évben a nyilvánosság elé tárjuk a cigány hagyományok elemeit, szo-
kásrendszerüket, történelmük legfontosabb állomásait. Ezt a színes életformát bemu-
tatva reményeink szerint a programsorozat hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismer-
jük és elfogadjuk a roma származású emberek kultúráját. 

A megnyitó ünnepség után Dragon Devla versmondó verseny vette kezdetét isko-
lánk könyvtárában, ahol tanulóink roma származású költőktől egy kötelező és egy sza-
badon választott verset szavaltak el. Szintén ezen a napon nyílt meg a kiállítás is a tér-
ségi szintre emelt rajzpályázatunkból.

A projekt egyik főszervezője Ládiné Roncsek Ilona tanítónő volt, aki egy előadás so-
rán megismertette tanulóinkkal a cigányok vándorlásának legfontosabb állomásait, a 
hagyományos roma mesterségeket, híres roma származású írókat, költőket. Székelyné 
Csordás Mária tanítónő irányításával, tanulóink egy dalt tanultak meg roma és magyar 
nyelven, melyet előadtak a Családi napon. A tanulók egy totót töltöttek ki, mely a ci-
gány népismeret és a cigány kulturális foglalkozás témaköreire, tananyagára épült. A 
legügyesebb tanulóink díjazásban részesültek.

A hét második felében Cigány Karaván élő társasjátékot játszottunk, ahol a bábuk 
maguk a gyerekek voltak, a kérdések pedig a cigány kultúrát felölelő témakörökből ke-
rültek ki. A játékban mindenki győztes volt, hiszen az értékes díjak mellett sok informá-
cióra, tudásra is szert tehettek tanulóink.

A szülőket vártuk a Családi Napunkra, amelyre minden osztály tánccal készült. Ez-
után egyéni produkciók következtek, ahol többen hangszeres tudásukat mutatták 
meg. Egy jó hangulatú, vidám délutánt töltöttünk el együtt, amit a tombolasorsolás 
koronázott meg a nap végén. A témahét egyik leghangulatosabbra sikerült napja volt, 
amikor a Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI és Kollégium tanu-
lóival roma táncos videók megtekintése után táncra perdültünk, az alsós folyosónkon 
cigány táncház vette kezdetét. 

Ellátogattunk az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol Lór-Kerekes Ágnes 
tagintézmény-vezető egy csodálatos délelőttöt szervezett tanulóink számára. Megis-
merkedhettünk a hangszercsaládok fajtáival, számos előadást tekinthettünk meg az 
iskola pedagógusainak, növendékeinek köszönhetően, sőt a délelőtt során iskolánk di-
ákjai maguk is kipróbálhattak számos hangszert. Ezúton köszönjük ezt a feledhetetlen 
napot és a több éves aktív kapcsolatot, amelyet iskolánkkal ápolnak!

Ezen a délutánon Varga István elnök úr látogatott el hozzánk, és egy előadást tar-
tott alsós tanulóinknak, a Karcag Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának műkö-
déséről, tagjairól, feladatairól, programjaikról. Preventív célzatú előadást tartott még 
tanulóink számára Zagyváné Egri Tünde iskolavédőnő is. Kihangsúlyozta az egészsé-
ges életmód fontosságát, amelyet nem lehet elég hamar elkezdeni.

Nem maradhatott el idén sem a Roma kézműves játszóházunk, ahol nyolc helyszínen 
tevékenykedhettek tanulóink és vendégeink, a Kádas György Szakiskola diákjai. Mold-
vai Tamás irányításával kipróbálhatták a gyerekek a fafaragást, Papp Tibor segítségével 
megismerkedhettek az agyagozás rejtelmeivel és csodaszép díszeket készíthettek. Öl-
töztetős babához cigány népviseleti ruhákat készíthettek diákjaink. A lányok gyöngyöt 
fűzhettek, echós szekeret készíthettek. Só-liszt gyurmázhattak tanulóink, sőt memó-
ria kártyákon játszva ismerkedhettek a gyerekek híres, cigány származású emberekkel. 

Hagyományainknak megfelelően az idei Roma Projektet is a tyúkos káposzta főzé-
sével és kóstolójával koronáztuk meg. 

Ujvárosiné Hanuszka Katalin
alsós munkaközösség-vezető 

Döntsük meg együtt a kézmosás 
oktatás világrekordját!

VII. Roma Projekt napok az 
Aranyban

Köszönetnyilvánítás
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ezúton szeretné megköszönni 

a XXII. Roma Fesztivál megvalósításához nyújtott támogatást és segítséget.

Köszönjünk támogatóinknak:
az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Karcag Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének, Kovács Sándor, JNSz Megyei Közgyűlés elnökének, Megyei Cigány 
Nemzetiségű Önkormányzat testületének, Dobos László, Karcag város polgármester-
ének és a Karcagi Rendőrkapitányságnak. Gulyás Zsolt plébános úrnak (a helyszín biz-
tosítását), a Kiskulcsosi Általános Iskola dolgozóinak, a KLIK Karcagi Tankerületének 
és Soós Ágnes, tankerületi igazgatónak, az Ifjúsági Háznak (Hemo), Szepesi Tibor kép-
viselő úrnak, a karcagi Kátai Gábor Kórház igazgatójának, Nagyné László Erzsébet-
nek, Czinegéné Bődi Szilvia ápolási igazgatónak, és az eseményt lebonyolító nővérek-
nek: Varga Sándornénak, Horváthné Vas Erzsébetnek, Harsányi Lajosnénak és Rácz 
Jánosnénak. Köszönjük Molnár Pálnak, a VGV igazgatójának és az általa küldött ud-
vartakarítóknak, rakodóknak, mindazoknak, akik részt vettek rendezvényünk lebo-
nyolításában. Balogh Andrásnak, Bernáth Zoltánnak, a Karcag Városi Önkormányzat 
dolgozóinak is külön köszönet jár. A zsűritagoknak: Mihácsi Roxánának, Mihácsiné 
Mándi Jolánnak, Kovács Mariannak és a zsűri elnökének, Molnárné Balogh Évának, a 
Karcagi Hírmondónak és a Karcagi Szuperinfónak.
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A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kilencedik-
tizenegyedik osztályos diákjaival Erdélybe utaztunk.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából a Rákóczi Szövetség június 4-re di-
ákutaztatási programot hirdetett. Az ennek keretében elnyert pályázat segítsé-
gével valósult meg a kirándulás. A tordai Jósika Miklós Líceum diákjaival közö-
sen emlékeztünk meg a trianoni diktátum 96. évfordulójáról.

A kétnapos kirándulás során a diákok megtekinthették az Erdélyt körülöle-
lő hegyeket a Királyhágón, megismerkedtek az aranyosszéki magyarsággal, be-
tekintést kaptak az ottani élet jellemző szépségeibe, gondjaiba. Tordán a kirán-
dulók meglátogatták a sóbányát, a sórétet, majd sétáltak a történelmi piacté-
ren, a katolikus templomban pedig megtekintették a vallásszabadság kihirdeté-
sének helyszínét. Aranyosrákoson, az Erdélyi Kárpát-Egyesület házában fogad-
tak minket, ahol az ízletes gulyásleves elfogyasztása után jöhetett a jól megérde-
melt pihenés. A következő napon az ótordai temetőben a második világháború 
emlékkopjafájánál a helyi diákok magas színvonalú műsora után közösen elhe-
lyezték a kegyelet koszorúit. Az ünnepséget követő rövid beszélgetés alkalmával 
mindannyian áttekintést kaptunk azokról az eseményekről, amelyek a trianoni 
területvesztéshez vezettek. A beszélgetést és a közös sétát a búcsúzkodás követ-
te, majd a karcagi diákok a Tordai-hasadékhoz utaztak, ahol alföldi gyerekként 
pompásan helytálltak a sziklás túrázás megpróbáltatásain. A nagyszerű termé-
szeti látványosság után Kolozsvár nevezetességeit ismerhették meg. Rövid pihenő 
után a hazafelé vezető úton kvízjátékkal zárták a kirándulást.

Az EKE mottóját felidézve köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a két fe-
lejthetetlen napnak: „ A világból annyi a mienk, amennyit látunk belőle”.

Szabó Tünde

„Beszéljünk közös nyelvet!” 
A kora gyermekkori intervenció és prevenció témakörében került sor ágazatközi szak-

mai konferenciára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karca-
gi Tagintézményében. A konferencia a Humanitas Szociális Alapítvány támogatásával 
valósult meg, mely része az „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyer-
mekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” 
című nyertes pályázati projektnek. Kapcsolódva a megyében már korábban lezajlott kü-
lönböző programokhoz, a rendezvény fókuszában szerepelt a korai fejlesztés, mint pe-
dagógiai szakszolgálati tevékenység együttműködése az egészségügyi szolgáltatókkal 
és a szociális szférával.

A Karcagi Járásban most nyílt lehetőség arra, hogy a korai intervenció területén dol-
gozó kórházi és házi gyermekorvosok, védőnők, gyógypedagógusok, óvónők, bölcsődei 
gondozók, a „Gólyafészek” Otthon szakemberei, gyermekjóléti szolgálati alkalmazottak 
megismertessék egymással tevékenységeiket. Az elsődleges partnerek, a szülők számára 
is nyitott volt a rendezvény. A konferencián részt vevők tartalmas előadásokat hallgat-
tak meg, majd mód nyílt kérdések megfogalmazására, az együttes útkeresés lehetősé-
geinek feltárására, a kiegészítések és javaslatok megvitatására.

Előadók: dr. Szabó Mária, a Kátai Gábor Kórház Csecsemő és Gyermekosztályának 
osztályvezető főorvosa, dr. Vass Éva házi gyermekorvos, Tóthné Kálmán Erzsébet három 
járás vezető védőnője, Kun Csilla, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ igazgatója, Vargáné Kerti Anikó, a szakszolgálat gyógypedagógusa, 
egy korai fejlesztésben részesülő kisfiú édesanyja. 

A korai intervenció rendszerében dolgozó szakterületek szakembereinek felelőssége 
kiemelkedő, együttgondolkodásuk, szakmai kommunikációjuk, a szülők irányába foly-
tatott tájékoztató, segítő, meggyőző munkájuk nagy jelentőségű. A konferencia bizonyí-
téka annak, hogy ezt a különböző szakterületen dolgozók átérzik, és a jövőben együtt, 
jól működő szakmai kommunikációval, még eredményesebb munkát kívánnak végezni.

Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató
Vargáné Kerti Anikó gyógypedagógus, a konferencia szervezője

A Györffy István Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulói a Határtalanul! program, 
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című sikeres pályázat eredményeként 2016. május 
4-6. között egy erdélyi kiránduláson vettek részt.

Az első napon, Nagyváradra érkeztünk, ahol csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk: Emő-
ke. S máris indultunk a Szent László templomba, amely lenyűgözött minket csodás freskói-
val, színes ablaküvegeivel. Ezután megnéztük a belvárost és az Adyhoz kötődő emlékeket. 
Valóban gyönyörű ez a város, nem hiába imádta nagy költőnk is! Egy óra múlva elértük a Ki-
rályhágó csodálatos hegyeit, ahol kicsit megpihentünk, és fotókat készítettünk.    

Nagyjából két óra buszozás után Kolozsvárra érkeztünk. Első utunk a híres Házsongárdi 
temetőbe vezetett. Idegenvezetőnk által bejelölt térkép segítségével keresgéltük ismert 
nagyjaink síremlékeit, mint pl. Apáczai Csere János, Dzsida Jenő stb.

Ezt követően megtekintettük a magyar emlékeket: a Mátyás szobrot és Mátyás szülőhá-
zát. Majd megcsodáltuk a gyönyörű, monumentális Szent Mihály-templomot. Ezután már a 
szállásunkra indultunk: Gyalura, amely egy csodás víztározó mellett fekszik. 

A második napon korán reggel indultunk Szovátára, Székelyföld legnépszerűbb üdülő-
helyére, amely a melegvizű heliotermikus tavairól híres. Útközben messziről láttuk a Tordai 
- hasadékot. 

Korondon két kerámia műhely munkájába tekinthettünk be. Itt a készítőktől vásárolni le-
hetett apró ajándékokat. 

A délutáni órákban érkeztünk meg Székelykeresztúrra, ahol testvériskolánk 7. osztályosai 
vártak minket. A délután folyamán sor került futballmérkőzésre, közös táncházra, iskolaláto-
gatásra, majd megkoszorúztuk Petőfi körtefáját.

A táncház végén elénekeltük közösen a Székely himnuszt; Petőfi körtefájánál pedig a ma-
gyart. Nagyon megható volt mindkettő!

A harmadik nap reggeli után indultunk a legizgalmasabb és legkülönlegesebb prog-
ramunkra a Parajdi sóbányába. A mélybe busz vitt le bennünket, aztán jött a sok lépcső 
(kb. 250), de megérte! A látvány csodálatos volt!

A bányában volt játszótér, templom, kalandpark stb. Ezután Marosvásárhely nevezetessé-
gei következtek: a gyönyörű Kultúrpalota és a Teleky-Bolyai Könyvtár nyűgözött le minket.

Utunk végső állomása a körösfői négy fiatornyos templom, melynek megcsodáltuk faka-
zettás mennyezetét, majd a környékét és indultunk haza.

Fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk meg.
Köszönet mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ellátogassunk Erdély ezen csodálatos 

magyarlakta területeire: az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a szülőknek az anyagi 
támogatásért. Köszönjük a kísérő pedagógusok munkáját.

Posztósné Gyarmati Éva osztályfőnök

Erdélyben jártak a szentannaisok

„Határtalanul” kirándultunk



2016. július 8. 9

HIRDETMÉNYEK

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 

augusztus 16-ig 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

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.

KÖZHÍRELÉS
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 ennél 
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)  08.30-tól - 12.00-ig

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 fel-
derítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor felettieknek 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 fizetni 

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
jegyző

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő terüle-

tére vonatkozik, hétvégékre és eset-

leges ünnepnapokra (péntek 16 órától 

hétfő reggel 07 óráig).

Július 9-10. Dr. Magyar György

 Kg., Hajnal utca 22.

 Tel.: 06/30-852-0465

Július 16-17. Dr. Temesváry Tamás

 Kg., Széchenyi sgt. 40.

 Tel.: 06/30-537-5758

Július 30-31. Dr. Domán György

 Kg., Ady Endre utca 58.

 Tel.: 06/30-434-5950 

Felhívás
A Karcagi Nagykun Horgász 
Egyesület társadalmi munkát 

szervez, július 9-10-én 
(szombat, vasárnap) 

06-10 óráig.

(Motoros fűnyíró eszközt, 
villát és gereblyét hozzon 

magával, aki tud. )

Elnökség
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HIRDETMÉNYEK

2016. július 8. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Térségünk:
Mentőpont avatás Abádszalókon
Tanuszoda alapkőletétel Abádszalókon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 vendég: Kecsmár Lászlóné
 Téma: Református Nagykunságért  
 Pedagógiai díjban részesült
 Karcagi hírek         
 - Tour de Hongrie
 - Díjazottak köszöntése
 - Várostörténeti séta
 - Csöppnyi csodák
 - Megemlékezés a kopjafánál
 Háttér - különkiadás
 vendégségben dr. Sántha Józsefnél
 riportsorozat 1. rész
20.30 Birkafőző fesztivál

2016. július 12. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet

19.15 Karcagi hírek

19.50 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise 
20.50 XVIII. Kevi Juhászfesztivál (vasár-
napi nap összefoglalója)

2016. július 14. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Évzáró a Györffy István Katolikus 
Általános Iskolában
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 vendég: Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó
 Téma: Pro-Talento díjban részesült
 Karcagi hírek         
 - Felújítási munkálatok
 - Nyári napközis tábor
 - Aratási körkép
 - Dübörög a strandszezon
 Háttér - különkiadás
 vendégségben dr. Sántha Józsefnél
 riportsorozat 2. rész
20.30 Óvodai évzáró ünnepség 1. 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. június 23.
Zai Julianna Mária – Disznós 
Imre
2016. június 23.
Soltész Anikó – Nagy Sándor
2016. június 28.
Makai Judit – Sinka István
2016. július 02.
Dobos Dóra – Szoboszlai Sándor
2016. július 02.
Kabai Patrícia – Nagy Tibor
2016. július 04.
Tomoga Judit – Gráf Márton

Születés
2016. június 22.
Molnár Edit – Szilágyi Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 50/B

Edit
2016. június 27.
Nagy-Szentesi Anikó – 
Gyermán János Tamás
Kg., Kisújszállási út 16/A

Zselyke
Halálozás

Bodnár Imre 
 (1930) 
Mester Imre 
 (1953)
Steckl Józsefné 
(Seres Irén) 
 (1956)

Július 9. (Szombat)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth F. utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Július 10. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Július 16. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Július 17. (Vasárnap)
9-12 óráig. 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
Július 23. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)
Július 24. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyelet

Köszönetnyilvánítás
A 2016-os Kováts Mihály Ünnepi Hét ren-
dezvényeihez, valamint a „Jótékonysági 

Kováts Bál”-hoz nyújtott segítséget és önzet-
len támogatásukat köszönjük, mellyel nagy-
mértékben hozzájárultak programjaink si-
keréhez, és célkitűzéseink megvalósításához!

Támogatóink voltak:
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Var-

ga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Kovács Sándor, 
a JNSz Megyei Közgyűlés elnöke, Dobos László polgár-
mester, Pánti Ildikó képviselő, dr. Kovács László képvi-
selő és felesége, Karcagi Nagy Zoltán képviselő és felesé-
ge, Molnár Pál képviselő, Nagyné László Erzsébet képvi-
selő és férje, dr. Kanász-Nagy László képviselő, dr. Messik 
Miklós, Antalócziné Balog Ágnes, Bacsó Andrea, Bar-
na Judit, Bordásné Nagy Ildikó, Chrappánné Papp Ág-
nes, Éri Orsolya és férje, Chrappán György, dr. Tóth Mi-
hály, dr. Czimbalmas Róbert, Csabai Nóra, Csíkos Ág-
nes, Csontosné Szilágyi Erzsébet és férje, Gulybán Bog-
lárka, ifj. dr. Zsembeli József és felesége, Horváth Lajos 
és felesége, Csordás Ferencné, Csornai Csaba és felesé-
ge, Dedinszki László, dr. Temesváry Tamás és felesége, 
Ecsedi Irén, Demeter István és felesége, Dorkovics Ág-
nes, dr. Szalay László és felesége, dr. Kapusi Lajos és fe-
lesége, dr. Sántha József és felesége, dr. Kenyeresné Z. 
Ágnes, dr. Kovács Adrienn, dr. Mohai Tibor és felesége, 
dr. Szalay Annamária és férje, dr. Perge Judit, ifj. dr. Ko-
vács László, ifj. Györfi Sándor és felesége, ifj. Hubai Im-
re, Jobbágyné Ungvári Sára, Juhászné Zsadányi Erzsébet 
és férje, Kacsándi István, KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolai Tagintézménye, KÁIAMI Kiskulcsosi 
Általános Iskolai Tagintézménye, Kálmán Lajos és felesé-
ge, Keléné Kállai Erzsébet és férje, Kenyeresné Dede Er-
zsébet, Kiss Ferencné, Kiss Lajos, Kissné Soós Ágnes tan-
kerületi igazgató, Kittlinger Dóra és férje, Kovács Péter, 
Kovács Zoltán és felesége, Kovács Zoltán János és felesé-
ge, Kovácsné Kerekes Katalin, Körmendi Tibor, Kurucz 
István és felesége, Laczik Dénes, Laczik Dénesné, Lé-
vai Kálmán, Lévainé Kovács Róza, Magyar Sándorné, 
Magyariné Czampó Klaudia, Mészáros Rita, Molnár Fe-
renc és családja, Molnár Sándorné, Nagy Imre, Némethné 
Tőkés Éva, Nyíriné Kátai Katalin, Olajos László, Pán-
ti Imre, Pappné Nagy Erzsébet, Pardi Sándor és felesé-
ge, Patkóné Erdei Judit, Plósz Csilla Margit, Posztós Gá-
bor, Posztós Károly, Ruzicska Ferenc, Sántha Ágnes, Se-
bők Róbert, Soltészné Baranyai Andrea, Somos Árpád és 
családja, Szabó Dénes és felesége, Szabó János, Szabó Le-
vente és felesége, Szabó Péterné és férje, Szabóné Fábián 
Éva, Szuromi Anita és férje, Tanka Ildikó, Teleki Zoltán, 
Timkó Rita és férje, Torkos Carmen és férje, Tóth Áron, 
Tóthné Szűcs Judit, Törőcsikné Magyar Erika, Török 
Csilla, Urbán Sándorné, Varga Nándor és felesége, Vass 
György, Vassné Szűcs Edit, Veres Zsigmondné, Vida At-
tila, Vinczéné Gyulai Andrea és férje, Vinis Zoltánné és 
férje, Wolf László, a Kováts Mihály Tagintézmény techni-
kai dolgozói, ALDI Magyarország, Áron Férfidivat, Berek 
Patika, Ciklámen Bt., „Pusztai Róka” Egyesület, Daróczi 
Erzsébet, DE ATK Karcagi Kutatóintézet, Déryné Tu-
risztikai Központ, Essen Kft., Flóra Virágbolt, Fűben-
Fában Biopatika, Indián Rizs Kft., Karcag TV, Karcag 
Város Városgondnoksága, Karcagi Hírmondó, Karcagi 
Ipari Park, Kerekcipó Kft., Kiss-Ker Kft., Kováts Mihály 
Huszárbandérium, közterület felügyelet, Lila Butik, Lux 
Villamossági Szaküzlet, Nagykun Honvédbanda, Optik-
Med Bt., Stihl Üzletház, TESCO Globál Zrt., Tetra Pen 

Bt., Thomas Üzletház, Tőkés Kerámia, Vegáz-
Center

Köszönettel:
Plósz Csilla Margit intézményvezető

Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény-vezető
Laczik Dénesné elnök (Kováts-os Gyermekekért Egyesület)

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.
 - Július 13. (szerda) 

 10.30-12.00 Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg
 - Augusztus 03. (szerda) 

 10.30-12.00 Fekete István: Vuk - Kis Vuk
 - Augusztus 10. (szerda) 

 10.30-12.00 Erich Kastner: A két Lotti
 - 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! 
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Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, konyha, 
továbbá hozzátartozik egy 60 m2-
es alsóépület) a főtértől 2 percre. 
Rendezett kerttel, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. 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.

Sürgősen eladó 120 m2-es ház, nagy 
verandával, sok melléképülettel és 
gyümölcsfákkal. Részletre is lehet-
séges megegyezés. (3 M Ft kész-
pénz, 2 M Ft részlet.) Ugyanitt 500 
m2-es építési telek is eladó. Tel.: 
06/20-230-1202.

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 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.

Csendes környéken, összközműves, 
cserépkályhás, kétszobás, kertes 
családi ház eladó. Irányár: 4.000.000 
Ft. Tel.: 06/20-915-9818.

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

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

Üres, beépíthető porta eladó Kar-
cagon, a Sándor utca 27. szám alatt. 
Irányár: 1,5 M Ft. Tel.: 06/30-227-3246.

Karcagon, a Hajnal utcában, két 
egymás mellett álló ház, nagy por-
tával együtt vagy külön is eladó. 
Irányár: 1,7 M Ft és 4,2 M Ft. Tel.: 
06/30-657-5918.

Karcagon, a Táncsics krt. 13. alatt, II. 
lépcsőház, IV. emelet, 9-es (1+2 fél-
szobás, légkondis, erkélyes) lakás el-
adó. Tel.: 06/59-313-697.

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

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

Karcagon, a Kisvénkertben családi 
ház eladó. Kisvénkert, Kékvirág ut-
cában eladó egy tíz éve épült, más-
fél szobás, kis családi ház. Vezetékes 
víz, benti WC, fürdőszoba, cserép-
kályha, alsóépület van. Irányár: 2,3 
M Ft. Tel.: 06/20-563-5087.

Karcag főterén, eredeti ír pub (ét-
terem) eladó. Mintegy 150 fős ven-
déghely, eredeti ír belső, riasztó, 
nagy kirakat, gazdasági bejárat, te-
lekrész, két bejárat, azaz két üzlet. 
Tel.: 06/20-563-5087.

43 m2-es, másfél szobás, 3. emeleti, 
teljesen felújított lakás eladó. Ár: 6,1 
M Ft. Tel.: 06/30-590 8069.

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.

Kiscicák szerető gazdit keresnek. 
Tel.: 06/30-449-9813.

2 db nagy súlyú hízó, ugyanitt rá-
gott koca (kb. 300 kg) eladó. Tel.: 
06/30-470-8186.

Anyakecskék, gidák és kecsketej el-
adó. Tel.: 06/30-336-6142.

Vegyes 
Gránit tányér, vegyes pohár, autó-
rádió, bevásárlókocsi, tárcsás mosó-
gép, gázsparhelt, indukciós főzőlap, 
keresztvágó fűrész, 5 literes tejes-
kanna, gázpalack eladó. Tel.: 06/20-
572-6285.

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.

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

Eladó zománcos, fehér kályhacső 
(3 m hosszú), új létra (3,6 m), hagyo-
mányos függönytartók (190-210 cm), 
kis házi terménydaráló, beton fe-
dőlap (160x65x10cm) és sötét do-
hányzóasztal. Érdeklődni 11-17 órá-
ig 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.

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.

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) eladó. 
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, gázkályha 
(3 égős), külső gumi (135/80, R 12-es, 
90%-os, 2 db) talpas állványlétra ol-
csón (100x200-as), üvegezett ablak-
szárny (50x130-as, 11 db, csak az üve-
get kell fizetni.) Tel.: 06/59-400-526.

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

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

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.

Eladó 2 db fotel, 1 db fűtő ventilá-
tor, 1 db Bosch akkumulátoros fú-
ró, 100 db hódfarkú cserép, állvá-
nyos köszörű. 1 db 24 V-os, trafós 
forrasztópáka, kicsi kazettás mag-
nó, retro mikrofon, Rakéta porszívó, 
kerti szerszámok, CD lejátszó, kő-
műves talicska, számítógép (moni-
torral), Singer varrógép, retro ven-
tilátor, Orion TV, csavarkulcsok, ké-
zi szerszámok, autós pumpa, kb. 8 
m2 PVC, szalagos magnó, kis hibá-
val, gér vágógép mechanikus, tás-
karádió. Tel.: 06/30-6105-738, 06/30-
856 4631.

Terménydaráló és kukoricamorzsoló 
eladó. Tel.: 06/59-300-129.

Kétéves, keverőtárcsás mosógép 
és négyégős, vezetékes gáztűz-
hely féláron eladó. Régi típusú fo-
telek, konyhabútor olcsón eladó 
Karcagon, a Nap utca 3/A alatt.

Kis- és nagyméretű, álló terrárium, 
Samsung I 9070 Galaxy S Advance 
telefon eladó. Tel.: 06/30-3366-150.

Diófából készült kombinált szek-
rénysor (40.000 Ft), kerek dohányzó-
asztal, csillárok, hősugárzó, férfi öl-
töny eladó. Tel.: 06/59-313-526.

Honda Civic (’97-es, 1396 m3, 1 év 
műszakival, garázsban tartott, meg-
kímélt állapotú, keveset futott) 
hölgy tulajdonostól, szervizkönyv-
vel eladó. Tel.: 06/30-336-6150.

Dióbél szépen, tisztán pucolva 1800 
Ft/kg áron, összesen 20 kg (egyben, 
vagy kilónként) eladó. Tel.: 06/30-
420-6617.

Utánfutó rácsos és zárt magasító-
val, forgalomból kivonva eladó. Tel.: 
06/30-420-6617.

Eladók befőttes üvegek, zománcos, 
nagyméretű lábasok, vájling, fém 
ételhordó, zsírosbödön, nagy satu, 
köszörű és asztal, elektromos fú-
rógép, amerikáner fúró, gyalu. Tel.: 
06/59-401-959.

Kérem Dobrai Erzsikét, volt agyag-
ipari dolgozót, életbevágóan fon-
tos, hogy hívja fel a 06/20-360-
9514-es telefonszámot.

Tornádó elektromos kerékpár, pa-
pírtégla készítő-gép, 220 V-os cir-
kula, 220 V-os kompresszor, szekré-
nyek, fabölcső (régi), zsírosbödönök 
eladók. Tel.: 06/59-400-685.

Hagyatéki bútorok, szekrénysorok, 
székek, asztalok, sarokülő, örökégő, 
250 cm3-es Pannónia motorkerékpár 
(plusz motorral) eladó. Tel.: 06/30-
435-9450.

Skiff lakósátras, keveset használt 
utánfutó, Nissan Primera 1.6-os, (jó 
állapotban, friss műszakival), és jó 
minőségű búza (40 q), villanymo-
torok (220 és 380 V-os), robikapa (5 
LE), fateknő (új) eladó. Tel.: 06/30-
423-7522.

Megkímélt, szép (Komfort) gázkályha 
(14.500 Ft), konyhaszekrény (19.900 
Ft), zománcozott, 30 literes vaslábas 
(12.990 Ft), káposztagyalu (11.900 
Ft), új Ministim OE 160/B univerzális 
elektroterápiás készülék (55.000 Ft) 
eladó. Tel.: 06/59-314-189.

Eladó bontott, pucolatlan, kismére-
tű tégla (10 Ft/db) és három részből 
álló bontott veranda keret, üveggel 
(3000 Ft/db). Karcag, Szent I. sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Használt hűtőt vásárolnék. Tel.: 
06/30-343-2372.

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, zá-
rak javítása 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 vállalok 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
valamint Békés megye térségében. 
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 tel-
jeskörű 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!

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

Kedves olvasóink!
Következő lapszámunk július 29-én jelenik meg. Szer-

kesztőségünk július 11-15-ig szabadság miatt zárva tart. 
Július 18-tól a megszokott nyitvatartási időben várjuk hir-
detőinket. Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hír-
mondót, kérjük jelezzék szerkesztőségünkben személyesen 
(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-
ös telefonszámon!
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SPORT

Május 20-21-22-én Miskolcon 
rendezték meg az U-12-es le-
ány korosztály Országos Jam-
boreeját. Itt az ország legjobb 16 
gyerek leánycsapata – köztük a 
Pusztai Rókák – találkozott egy-
mással, hogy eltöltsenek egy hét-
végét kosárlabdázással. A lebo-
nyolítás újszerűen zajlott, ugyan-
is az edzők, saját játékosaiktól el-
választva, vegyes alakulatokat 
irányítottak. Így négy különböző 
csapat játékosai alkottak új csa-
patokat, a gyerekeknek pedig új 
csapattársaik lettek, szintén új 
edzőkkel. Izgalmas volt látni kí-
vülről, ahogy a gyerekeink min-
den gond nélkül alkalmazkod-
tak a megváltozott körülmények-
hez. A meccsek közben dobó-
versenyek és egyéb, kosárlabdá-
hoz köthető programok színesí-
tették a napot. Szombaton a mér-
kőzések után a miskolctapolcai 
barlangfürdőben regenerálód-
tak a jamboree csapatai. Vasár-
nap délelőtt ismét a kosárlabdáé 
volt a főszerep. A csapatok leját-
szották a 3. meccsüket is. Ezután 
az eredményhirdetés követke-
zett, ahol boldogan vette át min-
den jamboreen résztvevő játékos 

az aranyérmeket és a névre szóló 
okleveleket.

A csapat tagjai:
Mészáros Marianna, Halter Il-

dikó, Laboncz Csenge, Márki La-
ura, Faragó Dorka, Illyés Réka, 
Mészáros Anina, Kardos Panna, 
Domján Tünde, Karsai Zsaklin, 
Kerekes Boglárka, Kántor Bog-

lárka, Varga Kata, Mándi Me-
linda. 

Edzők: 
Kiss János, Simon László. 
Kiváló szezont tudhatnak ma-

guk mögött a leányok. Jövőre az 
Országos Tini Bajnokságban in-
dul a csapat. Hajrá Karcag!

Kosárlabda Szakosztály

Országos Jamboreen a Pusztai Rókák
K O S Á R L A B D A

S A K K

Í J Á S Z A T

A sakkban mind a férfiaknál, 
mind a nőknél három különbö-
ző nemzetközi címet lehet sze-
rezni, amely a megfelelő teljesít-
mény elérését követően igényel-
hető a Nemzetközi Sakkszövet-
ségnél (FIDE). Az idei év márci-
usában Egyed Judit teljesítette a 
női FIDE mesteri követelménye-
it, így elnyerte a kitüntetést; ezál-
tal a város első nemzetközi cím-
viselőjévé vált. Judit ezt az ered-
ményt magáénak tudva vágott 
neki az országos megméretteté-
seknek. Elsőként az Egyéni Di-
ákolimpia országos döntőjén vett 
részt, ahol a rangadót sajnos el-
vesztette, de sikerült megszerez-
nie a második helyet. Ezt követő-
en a Csapat Diákolimpia orszá-
gos döntőjén a középiskolás fiúk 
csapatában az első táblán szere-
pelt kiemelkedően. Ugyanebben 
a csapatban nővére, Egyed Vik-
tória szintén nagyszerűen helyt-
állt a második táblán, így a csa-
pat a tizedik helyen végzett. A 
következő verseny a Korcsopor-
tos Rapid Magyar Bajnokság volt 
Hajdúböszörményben, amelyen 
Judit egyénileg immár nyolcadik 
alkalommal lett bajnok veretle-
nül. Viktória az érettségiről be-
esve is hozta a formáját: a hato-

dik helyet szerezte meg korcso-
portjában. Judit csapata ugyan 
ötödikként végzett, veretlensé-
gét megőrizve 5 pontot szerzett 
hat mérkőzésen a második táb-
lán. Ráadásul az utolsó forduló-
ban szépségdíjas partiban győz-
te le FIDE mester ellenfelét, ez-
zel hozzásegítve Viktória csapa-
tát a bajnoki címhez. Eközben 
Viktória a negyedik táblán el-
ért 5,5 pontjával hat mérkőzés 
alatt a legjobb játékos lett és táb-
ladíjat kapott a bajnoki cím mel-
lé. Ezt követően Zalakaroson ke-
rült sor a nyílt magyar bajnok-
ságra. Ide Karcag város és a KVG 
Kft. támogatásával sikerült eljut-

ni. A verseny három csoportban 
zajlott, ahol az A csoport 120, a 
B 130, a C pedig 30 főből állt. Ju-
dit a B csoportban indult, amely 
az U20-as Lány Magyar Bajnok-
ságból állt. Természetesen ebben 
a csoportban is indulhatott bár-
ki, azonban az értékelésnél külön 
díjazták a lányokat. Judit előze-
tesen a negyvenharmadik helyre 
volt rangsorolva. A kilenc napos 
kihívásokkal teli versenyen több-
ször is elsöprő győzelmet ara-
tott, melyek egyikén sikerült egy 
FIDE mestert is legyőznie. Sajnos 
figyelmetlenség miatt hullottak 
fél pontok a versenyen, de összes-
ségében az elért 5,5 pont nagy-
szerűnek mondható. Ezzel a ver-
senyt a huszonnyolcadik hellyel 
zárta. Az U20-as Lány Magyar 
Bajnokságon holtversenyben öt 
fő végzett az élen, így a segéd-
pontok döntötték el a végső ered-
ményt. Judit végül a harmadik 
helyet szerezte meg. Érdekesség, 
hogy az első öt helyezett közül 
senki sem játszott a másikkal, 
így a végső sorrend a holtverseny 
miatt inkább a szerencsén mú-
lott. Ennek ellenére az eredmény 
nagyszerű, hiszen megelőzte a 
címvédőt, és még van négy éve 
ebben a korcsoportban.

Első címviselő a városban

Május 7-én a sárrétudvari íjász 
barátainkhoz látogattunk el, akik 
idén már IX. versenyüket ren-
dezték meg. Hasonlóan a karca-
gi helyszínhez, itt is kiserdei, li-
getes környezetben és szép idő-
ben mérhették össze tudásukat 
a csapatok. A versenyre összesen 
100 íjász nevezett. A Kötöny Népe 
Karcagi Íjászkört Csorvási Zol-
tán, Karas Lajos, Molnár Ferenc 
Karaul, Örsi Gabriella, Kovács 
Imre, Hercegné Takács Ibolya, 
ifj. Karas Lajos, Nagy Betti-
na, Őrsi Mizser Dávid és Bene 
Zsuzsanna képviselte, szép ered-
ménnyel. Hat kategóriában is do-

bogós siker született. Versenyző-
ink összesen három arany és há-
rom ezüstérmet szereztek. Dobo-
gósaink: ifj. Karas Lajos kategó-
riájában 1. helyen végzett, Bene 
Zsuzsanna kategóriájában 1. 
helyezett lett, Hercegné Takács 
Ibolya kategóriájában a 2. helyé-
vel ezüstérmes, Nagy Bettina ka-
tegóriájában 2. helyével ezüstér-
mes, Molnár Ferenc Karaul ka-
tegóriájában 2. helyével ezüstér-
mes, Örsi Mizser Dávid, kate-
góriájában az 1. helyével pedig 
aranyérmes lett.

Május 14-én Muhira látogatott 
el csapatunk. Ez egy kvalifikáci-
ós verseny is volt, amellyel az or-
szágos bajnokságra biztosíthat-
ták a helyüket a résztvevők. Az 
időjárás ezúttal nem volt kedve-
ző, a 103 versenyzőnek esőben 
kellett bizonyítania.  

Csapatunkat a viadalon két fő 
képviselte, Hercegné Takács Ibo-
lya és Molnár Ferenc Karaul. 

Versenyzőink remekül helyt-
álltak, és meglőtték az OB rész-
vételhez szükséges szintet. Kate-
góriájukban mindketten a máso-
dik helyen végezve, ezüstéremmel 
térhettek haza, úgyhogy Karault 
kategóriájában csak a világbajnok 
Nahóczki Péter tudta megelőzni.

A következő versenyállomá-

sunk május 21-én Szolnokon 
volt, ahol 15 versenyzővel képvi-
seltük városunkat. Ez a verseny 
is nagyon népszerű volt, hiszen 
több mint 160 versenyző mérte 
össze tudását, akik között ismét 
szép eredményeket értünk el. 

Bene Zsuzsanna kategóriájá-
ban 1. helyen végzett, Herceg-
né Takács Ibolya kategóriájában 
a 1. helyével aranyérmes, Nagy 
Bettina kategóriájában 1. helyé-
vel aranyérmes, ifj. Karas Lajos 
kategóriájában 2. helyével ezüst-
érmes, Molnár Ferenc Karaul 
kategóriájában 2. helyével pedig 
ezüstérmes lett.

Pontszerző helyen végzett még 
két versenyzőnk: Kéri István, aki 
4. és Molnár Édua, aki 5. lett. Re-
mek eredményekkel térhettünk 
haza, ráadásnak még elhoztuk a 
legnépesebb számú csapatnak já-
ró különdíjat is.

Május 28-án Abonyban a Nagy-
abonyi Íjászok szerveztek remek 
versenyt a helyi horgásztó körül. 
Itt is szintén szép számú íjász se-
reglett össze, több mint 160-an 
vágtak neki a célok leküzdésének.

A karcagi csapatot Abonyban 
9-en képviseltük, és innen sem 
tértünk haza üres kézzel. Érmese-
ink: Hercegné Takács Ibolya ka-
tegóriájában az 1. helyen aranyér-
mes, Nagy Bettina kategóriájában 
1. helyen aranyérmes, Örsi Mizser 
Dávid, kategóriájában az 1. helyé-
vel aranyérmes. Ifj. Karas Lajos 
kategóriájában 2. helyen ezüstér-
mes, Illés József kategóriájában 3. 
helyével pedig bronzérmes lett.

Eredményes hónapot zárt má-
jusban a Karcagi Kötöny Né-
pe Íjászkör, hiszen a május 1-jén 
megtartott saját rendezésű ver-
seny után, négy további hétvégén 
is szép eredményekkel képvisel-
tük városunkat az ország számos 
településén.

Kötöny Népe Karcagi Íjászok

Íjászsikerek


