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Halottak napja és mindenszentek alkalmából emlékezett a nagy háborúkban elesett hősi halot-
takra a város vezetése. Október 28-án Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester 
és Rózsa Sándor jegyző koszorút helyezett el az első és második világháborús emlékműveknél, il-
letve a Szívos temetőnél található Levente emlékműnél.

Tisztelet a hősöknek ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere értesíti 
a város lakosságát, hogy 

2016. november 24-én (csütörtökön) 
15 órai kezdettel

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
általános közmeghallgatással egybekötött ülést tart a 

Városháza 1. sz. tanácskozó termében (Karcag, Kossuth tér 1.).

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 

közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester

A nagykunsági vert csipke cím-
mel nyílt kiállítás a Déryné Kul-
turális Központ második emele-
ti dísztermében. Az október 26. 
és november 8. között megren-
dezett tárlaton bemutatkoztak a 
négygenerációs csipkeverő család 
és a Kunrózsa Csipkekör mun-
kái.

Tiszafüred után Karcagon is 
megcsodálhatták az érdeklődők a 
nagykunsági vert csipkéket. A tár-
latot Erdei T. Lilla muzeológus, 
etnográfus nyitotta meg, aki be-
szélt a Kunrózsa Csipkekör adat-
gyűjtő munkájáról, amely Kar-
cag, Abádszalók, Udvarias és Kun-
hegyes települések csipketörté-
netét tárta fel. A történetek mel-
lett pedig hangsúlyt fektettek az 
egyes technikák bemutatására is. 
Rengeteg csipkecsoda került már 
ki a csipkeverők keze közül, de a 
mai napig törekednek a fejlődés-
re. – Próbálják, keresik az útját, a 
lehetőségét, hogy hogyan is lehet-
ne felhasználni manapság a csip-
két, és hogyan lehet megújítani – 
mondta Erdei T. Lilla, majd beszélt 
a kiállítás különlegességét nyúj-
tó négygenerációs csipkeverő csa-
ládról. A dédnagymama György 
Gergelyné Ökrös Rebeka, a nagy-

mama Kiss Andrásné György Ilo-
na, a lány Tóthné Kiss Ilona és az 
unoka Tóth Boglárka munkái kö-
zött felfedezhetőek a különbségek. 
– A négy generációban gyönyörű-
en kijön, hogy a csipkéket mennyi-
re másként használták fel, meny-
nyire másképp tekintettek rájuk – 
mondta a szakértő, aki arra is biz-
tatta a látogatókat, hogy alaposan 
vizsgálják meg a kiállított darabo-
kat. – Nézzék meg közelről a csip-
kéket, ha lehetőségük van, akár 
nagyítóval is tegyék meg mind-
ezt. Nagyon sok minden látható 
bennük. Gyönyörűek a mintaele-
mek, a jellegzetes kunsági hímzés-
ből átvett mintaelemek kevered-
nek benne az európai stílusirány-
zatokkal – hangsúlyozta Erdei T. 
Lilla. A Kunrózsa Csipkekör ve-
zetője, Fejesné Koppány Gabriel-
la tisztelgett a négygenerációs csip-
keverő család munkája előtt, és kö-
szönetét fejezte ki Tóth Imrénének 
és Tóth Boglárkának, akik bebi-
zonyították, hogy méltók az örök-
ségükre, és egyben példát mutat-
nak valamennyiüknek, hogyan 
kell csipkét verni. Tóth Boglárka 
beszélt arról, hogy a dédnagyma-
mája vállalkozás formájában fog-
lalkozott a csipkeveréssel. Nem-
csak Magyarországon és Európá-

ban, hanem Európán kívül is szá-
mos darab kelt el a munkáiból. Őt 
is a dédnagymama kezdte el kb. 8 
éves korában tanítani az alapokra. 
– Láttuk magunk körül a készülő 
csipkéket, hallgattuk az orsók csat-
togását, és vártuk azt, hogy készen 
legyen, és megnézzük, hogy mi-
lyen egyben. Belülről fakadó kész-
tetések voltak ezek – mesélte a csip-
keveréssel való ismerkedéséről Bog-
lárka, akit most már az édesanyja 
tanít a legapróbb trükkökre.

A kiállítás megnyitóján az ér-

deklődők egy bemutatót is megte-
kinthettek a torockói csipkeverés 
hagyományairól. Egy fiatal pincér 
lány, Örsi Adrienn pedig a X. Pe-
likán Kupán elért különdíjas te-
rítékével mutatkozott be a kiállí-
táson, amelyen szintén megjelent 
a vert csipke. – Kipróbáltam már 
a csipkeverést, mivel anyukám a 
csipkekör tagja. Próbál tanítani, 
de sok gyakorlás kell még ahhoz, 
hogy egy hasonló darabot összeál-
lítsak. Ezek most csak kölcsön da-
rabok – árulta el érdeklődésünkre.

Az ünnepi műsorban közremű-
ködtek a Karcagi Általános Isko-
la Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei és tanárai. 
Többek között az iskola igazgató-
ja, Plósz Csilla alföldi, dunántúli 
és erdélyi népdalokat adott elő né-
pi furulyán. Zongorán pedig Kop-
pány Mária előadóművész ját-
szott, akinek csipkeverő munkái 
is megtekinthetőek voltak a kiállí-
tott darabok között.

Kapás Mónika

Bemutatkoztak a nagykunsági csipkecsodák

A Kunrózsa Csipkekör kiállítása nagy sikert aratott
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Közéleti szilánkok
A hőssé válás 

fokozatai
1956 60. évfordulójának megemléke-

zéseit „sajnálatos események” árnyékolják 
be. (Még ha nem is olyan formában, mint 
az 50.-et). Ma sincs közmegegyezés a forra-
dalom és szabadságharc heroizmusának te-
kintetében. Pontosabban, a forradalomban 
résztvevők hősiességének megítélésében. 
Nemcsak a történészek és a politika szerep-
lői között, hanem az interpretáló értelmiség 
egyes közszereplői között sem. Nem is első-
sorban a történészekkel van baj. Hiszen a 
történettudomány gyakorló művelői, tudó-
sai éppúgy elszakadtak a néptől - és ma-
radjunk Bibó István meghatározásánál, aki 
a nép alatt az átlagemberek összességét ér-
tette, és nemcsak azért, mert 1956-ban ál-
lamminiszter is volt -, mint a fizika vagy a 
matematika tudósai. Akik között néha ádáz 
vita dúl egy-egy részletkérdésen belül, még 
ha emberileg jól ki is jönnek egymással. Ha 
meg nem, szinte botrányos anyázássá fa-
jul a vita.

Legutóbb az egyik tévécsatornán (amely-
nek képernyője sokszor meglehetősen tisz-
tátalan) hazai médiumok főszerkesztői vi-
tatkoztak a történész Schmidt Mária, a Ter-
ror Háza főigazgatójának egyik kijelentésé-
vel, aki 1956 igazi hőseinek nevezte a forra-
dalom azon résztvevőit, akik fegyvert fog-
tak. Legtöbben kirekesztőnek találták az 
igazi jelzőt, noha Schmidt Mária egy szó-
val nem mondta, hogy a többiek, akik nem 
fogtak fegyvert, nem voltak igazi hősök. Be-
vallom, nem igazán értettem a felzúdulást, 
noha jelentéstanilag nem is a legszerencsé-
sebb jelző. 

Az igazi hős fogalma itt nem is annyira 
a kockázatvállalás minőségére, hanem in-
kább a céltudatosságra utaló. Az is evidens, 
hogy egy forradalom nem győzhet halált 
megvető, bátor harcosok nélkül, ha az el-
lenfél fegyveres harcot provokál, vagy kény-
szerít ki. Hiába vannak zseniális szervezői és 
zseniális gondolkodói egy forradalomnak, 
fegyveres harcosok nélkül nehezen érhet el 
eredményt. 

Igaz ez persze fordítva is, de mindig a 
körülmények és a konkrét helyzet dönti el, 
mely szegmensek esnek inkább latba.

A történelemnek, de még egy kisebb tör-
ténetnek is vannak fő- és mellékszereplői és 
körülményei, vannak neves és névtelen hő-
sei. Egy forradalom és népfelkelés szükség-
szerűen hierarchizált idősíkjaiban a külön-
böző számú résztvevők cselekedeteit első-
sorban nem külső, hanem belső parancsok 
szabják meg a cél érdekében. 

A hősöket többnyire vesztes forradalom 
esetében, sajnos a megtorló hatalom fokoz-
za „fel” vagy „le” a hősiesség ranglétráján. 

-ács-

KÖZÉLET

Egyhangúlag támogatott min-
den napirendi pontot a képvise-
lő-testület október 27-ei soros 
ülésén. A városatyák többek kö-
zött intézmények tevékenységei-
ről és civil szervezetek támogatá-
sáról tanácskoztak. 

Elsőként a JNSZ Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Kar-
cagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség tevékenységéről szóló tájé-
koztatót fogadta el a testület, ame-
lyet Lévai Kálmán tü. ezredes, ki-
rendeltség-vezető szóban is kiegé-
szített. Beszélt az önkormányzat-
tól kapott támogatás felhasználá-
sáról, a magasból mentő és a csa-
patzászló hazatéréséről. Remé-
nyeik szerint hamarosan új tűz-
oltófecskendővel bővül az esz-
köztáruk, és a Tűzoltó Történe-
ti Kiállítótermet is szeretnék bő-
víteni. Pánti Ildikó hozzászólásá-
ban kihangsúlyozta, hogy a tűz-
oltók a bajba jutott emberekért 
végzik munkájukat, a kirendelt-
ség együtt él a várossal. Andrási 
András képviselő pedig a kémény-
helyzetről érdeklődött. Lévai Kál-
mán elmondta, amikor intézke-
dési kényszer (veszélyes kémény, 
zárt lakás) van, abban az esetben 
megteszik a szükséges lépéseket.

Megszavazták a Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksága tevé-
kenységéről szóló tájékoztató el-
fogadását is a képviselők. Molnár 
Pál képviselő, a Városgondnokság 
igazgatója elmondta, hogy 2016-
ban 434 főnek adott munkát a 
közfoglalkoztatási program. Egy 
csirkenevelésre benyújtott pályá-
zatból a közétkeztetésbe kívánnak 
besegíteni. A napi feladatok mel-
lett fontos célként említette még 
a belvízmentesítést, és kiemel-
te a mezőőrség munkáját. Dobos 
László polgármester az emelő-
kosaras gépjármű beszerzésének 
fontosságát hangsúlyozta, amely-
lyel a magassági munkálatokat 
(fák gallyazása, épületek homlok-
zatának javítása) tudják kivitelez-
ni. Karcagi Nagy Zoltán a pont-
hoz hozzászólva kiemelte, hogy 
évről évre növekszik azoknak a 
száma, akik segély helyett munká-
ból szeretnének megélni. 

Jóváhagyták a Karcagi Több-

célú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ működésé-
ről a tájékoztatót. Kun Csilla in-
tézményvezető elmondta, hogy az 
alapszolgáltatások megszervezé-
sével segítséget nyújtanak a szoci-
ális rászorulóknak a problémáik 
megoldásához, az otthonukban és 
környezetükben az önálló életvi-
tel fenntartásához. Nagyné Lász-
ló Erzsébet képviselő asszony sze-
rint a társulat olyan széles spekt-
rumú feladatokat végez, amely a 
gyerekkortól egészen időskorig 
kíséri munkájukat. Dobos László 
a házi segítségnyújtás igénybevé-
telének a feltételeiről érdeklődött 
az intézményvezetőtől. Kun Csil-
la elmondta, hogy van egy ponto-
zási rendszer, amely az önkiszol-
gálást, táplálkozást, tisztálkodást 
vizsgálja. Az kaphat csak házi se-
gítségnyújtást, aki ezen legalább 
20 pontot elér.

A testület határozatot hozott ar-
ról, hogy a jövőben a magyar kul-
túra napján fogják átadni a Karcag 
Város Sportjáért Díjat és a Karcag 
Város Kultúrájáért Díjat. A dön-
tést az indokolta, hogy az augusz-
tus 20-ai ünnepi programokat ne-
héz volt összeegyeztetni a díjáta-
dóval. Szepesi Tibor képviselő je-
lezte, hogy az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság kétszer is meg-
tárgyalta, és támogatja a tervezet 
elfogadását.

Egyetértettek az államháztar-
tás körébe nem tartozó szerveze-
tek támogatásával is a városatyák. 
Így 2 millió forintot szavaztak 
meg a civil szervezetek, egyesü-
letek támogatására. Részükre pá-
lyázatot írnak ki, amelyhez bíráló 
bizottságot hoznak létre.

Támogatták a képviselők a Ma-

darász Imre Egyesített Óvoda rész-
vételét a „Kincses Kultúróvoda 
2017” pályázaton. A polgármester 
elmondta, ez a pályázat a munká-
jukat értékelő, erkölcsi elismerése 
lehet az óvodának.

Karcag hatályos településrende-
zési eszközeinek módosítása egy 
egyszerűsített és egy teljes eljárás-
ban folyik. A Karcag Városi Ön-
kormányzat Pénzügyi, Fejleszté-
si és Mezőgazdasági Bizottsága 
mindkettőt megtárgyalta, majd 
javaslatát a képviselő-testület elfo-
gadta. A módosításokhoz kapcso-
lódó környezeti vizsgálatot azon-
ban nem tartják szükségesnek. A 
több területet érintő Karcag Vá-
ros Településszerkezeti Tervének 
és Karcag Város Helyi Építési Sza-
bályzatának és Szabályozási Ter-
vének módosítása viszont esedé-
kessé vált.

Az ülés elején Tóth Gábor, bün-
tetésvégrehajtási ezredes, a JNSZ 
Megyei Büntetésvégrehajtási In-
tézet parancsnoka számolt be a 
2018-ra megépülő kunmadarasi 

börtönnel kapcsolatos tudniva-
lókról. Toborzó irodájukban to-
vábbra is várják a jelentkezőket, 
akik egészségügyi, fizikai, pszi-
chikai és nemzetbiztonsági vizs-
gálaton esnek át, majd egy képzé-
sen vesznek részt Budapesten. El-
mondta, hogy már vannak olyan 
állománytagok, akik felvétel előtt 
állnak.

A napirendi pontok megtár-
gyalása előtt Lengyel János át-
vette a megbízó levelet dr. Mi-
hály Lászlótól, a Helyi Választá-
si Bizottság elnök-helyettesétől, 
és letette képviselői esküjét. Len-
gyel János, a szeptember 30-ával 
mandátumáról lemondott Nagy 
János, listás jobbikos önkormány-
zati képviselő helyére került a tes-
tületbe.

Napirend előtti kérdést tett fel 
Andrási András képviselő a rend-
őrség új épületéről és az utak álla-
potáról. Dobos László polgármes-
ter elmondta, hogy a Közútke-
zelő Kht. az idei évben már nem 
kezd az utak javításába, és az álla-
mi utakon a felfestéseket sem fog-
ják megújítani. A saját utakon vi-
szont van még lehetőség a javítás-
ra. A rendőrség új épületének épí-
téséhez a telket a rendőrség részé-
re már átadták, a Városgondnok-
ság letisztította, a tervezések, köz-
beszerezések már zajlanak, az épí-
tési munkák pedig várhatóan jö-
vő évben kezdődnek.

A munkaterv szerinti követke-
ző soros testületi ülést november 
24-én, csütörtökön tartják.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Lemondott a jobbikos 
önkormányzati képviselő

2016. szeptember 30-ai dátummal lemondott mandátumáról 
Nagy János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom listáról bejutott 
önkormányzati képviselője Karcagon.

Nagy János 2014 óta volt tagja a Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak.

Döntését a képviselő hivatalosan nem indokolta.
Helyére a kompenzációs lista negyedik helyén álló Lengyel Já-

nost delegálta a párt. 
Nagy János a 2014-es önkormányzati választásokon a Jobbik 

polgármesterjelöltje és listavezetője volt.

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati 

képviselője LAKOSSÁGI FÓRUMRA hívja és 
várja a választókerület lakóit és az érdeklődőket.

Időpont: 
2016. november 22. (kedd) 17.00 órai kezdettel

Helyszín: 
Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étterme 

(Karcag, Kisújszállási út 45.)

Előadó: 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 

városunk és térségünk országgyűlési képviselője

A fórum témája: 
Időszerű agrárpolitikai kérdések,
egészséges magyar élelmiszerek

A fórumon egy meglepetésvendég is jelen lesz.
Az összejövetelen bemutatkozik az 

Erkel Ferenc Művészeti Iskola Magánének Tanszakának 
kamarazene csoportja és tanáraik.

A résztvevők között ajándéktárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület

önkormányzati képviselője

Pillanatkép a testületi ülésről
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- 1996-ban mutatták be a Hon-
foglalás című filmet. Hogyan vá-
lasztották ki az ifjú Árpád szere-
pére, és milyen emlékei vannak a 
forgatásról?

- Volt egy válogató a filmforga-
tás előtt. Néhány jelölt közül vá-
lasztottak ki engem, valószínűleg 
a lovaglási tudásom miatt. 1995-
ben forgatták a filmet, amit 1996-
ban a Millecentenárium tisztele-
tére és emlékére vetítettek ország-
szerte. Maradandó élmény volt 16 
évesen belecsöppenni egy film-
forgatásba, nemcsak azért, mert 
egy hónapra kikértek a gimnázi-
umból, hanem olyan színészek-
kel találkoztam, akiket egyébként 
csak a tévében láthattam. Min-
denki rendkívül közvetlen és se-
gítőkész volt. A legnagyobb színé-
szek is odajöttek hozzám, ha bár-
milyen nehézségem akadt. Szük-
ség is volt rá, hiszen 16 évesen egy 
ismeretlen közegben, új feladato-
kat teljesíteni nem volt egyszerű 
feladat. Ez a szerep is erősített ab-
ban, hogy a honfoglaláskori ha-
gyományőrzésben igyekezzem ki-
teljesedni.

- Ez a cél vezérelte Önt a Pusz-
tai Róka Nomád Hagyományőr-
ző Egyesülettel is?

- Igen, a 2004-ben alakult egye-
sületünk célja, hogy az őseink, a 
keleti sztyeppék népének a múlt-
ját felidézzük, illetve megéljük azt 
a kultúrát, amiben ők is éltek. A 
csapattagokkal olyan lovastúrákat 
is szervezünk, amikor mindenfé-
le külső segítség és kísérőautó nél-
kül, nem előre lejárva az útvona-
lat, elmegyünk „A” pontból „B” 
pontba. Ez időnként 500-600 km-
es távolságot is jelent. Lóháton vé-
gig jártuk már a magyarországi 

vidékeket. Így megtapasztalhatjuk 
azt az életet, amit régen eleink is 
megéltek. Kint alszunk a fák alatt, 
és ilyenkor nincs más, csak az em-
ber, a ló és a természet. A 21. szá-
zadban élünk, így időnként köves-
út mellett kell mennünk. Ezt nem 
szeretik a lovak, és nem is egészsé-
ges se nekik, se az ember lelküle-
tének. Élelemért be kell mennünk 
a boltba, de egyébként amennyire 
csak lehet, próbálunk ezeken a tú-
rákon is kiszakadni a „rendszer-
ből”. 

- Ha jól tudom nemcsak túrá-
kat, hanem lovas harci bemuta-
tókat is szerveznek.

- Így igaz, honfoglaláskori har-
ci lovasbemutatókat tartunk or-
szágszerte, és még a határainkon 
túl is. Ezek tíz perctől egy óra idő-
tartam hosszúságúak lehetnek, a 
szervezők igénye szerint. Ilyen-
kor használat közben mutatjuk 
be azokat a fegyvereket, ame-
lyeket eleink több mint ezer éve 
használtak lóháton: az íjat, a kele-
vézt, a kopját, a szablyát, a fokost, 
a karikás ostort. Bár az utóbbiról 
a régészek úgy tartják, hogy nem 
volt akkoriban, mert sírokban 
nem találtak erre utaló nyomo-
kat, mégis a 19. században a sza-
bad csapatokká összeverődött csi-
kósok harci eszközként használ-
ták az ostort. Így ennek a gyöke-
rének is valahol meg kell lennie, 
ezért tesszük be a bemutatóba. A 
fegyverek használatán kívül kü-
lönböző nomád játékokat is fel-
elevenítünk: a lovasbirkózást és 
a köbörét (kökpar, buszkasi vagy 
kecskerablás). Ezeket még ma is 
játsszák a közép-ázsiai országok-
ban. Két csapattársunk idén részt 
vett Kazahsztánban egy nagy ha-

gyományőrző rendezvényen, Kir-
gizisztánban pedig a nomád olim-
pián. Ez egy élő kapocs a közép-
ázsiai népekkel: egy a kultúránk, 
egy tőről fakadunk. Lányrab-
lást is be szoktunk mutatni, illet-
ve trükklovaglást, ami különbö-
ző kaszkadőrmutatványokat je-
lent a ló hátán. Ilyen többek kö-
zött a vágtában fel-le ugrás (ke-
leti nevén ez a dzsigitelés), de be-
mutatjuk a kozák állást, vagy el-
bújunk a ló oldalán, mérleget csi-
nálunk a nyeregben, és természe-
tesen mindezt vágtában.

- Kik vállalkoznak mindezekre?
- A csapatunknak két része 

van: egy alföldi szárny a karcagi, 
kunhegyesi, kisújszállási, nagy-
körűi csapattársakkal, és van-
nak a Duna-kanyarban élő tag-
jaink. A „dunai szárny” két alapí-
tó tagja úgy csatlakozott hozzánk, 
hogy egyetemistákként a nagykö-
rűi csapattársunknál töltötték a 
nyarat, megismerkedtek a tanyasi 
élettel a '90-es évek végén. Ekkor 
volt egy verőcei lovasbemutatónk, 
ahol nem volt elég segédünk. A 
bemutató fontos résztvevői a se-
gédek, akik be- és kipakolják az 
eszközöket, illetve a koreográ-
fia szerint segédkeznek az egyes 
fegyverek látványos bemutatásá-
ban. Így akkor elvittük a két fia-
talembert, akiknek annyira meg-
tetszett ez az életforma, hogy az-
óta is oszlopos tagjai a csapatnak, 
illetve köréjük szerveződött az ot-
tani csapatszárnyunk.

- Vannak-e új csatlakozók, akár 
a közönség soraiból?

- Sokan szoktak érdeklődni, de 
sokszor a kezdeti lelkesedés alább-
hagy. Nem könnyű műfaj ez, hi-
szen lovas hagyományőrzőként 
egész évben tartani kell a lovat ah-
hoz, hogy lehessen dolgozni ve-
le. Úgy tapasztaljuk, hogy azok-
ból lesznek komoly csapattagok, 
akik rendelkeznek saját lóval. Ha 
valaki nagyon kitartó, és sok éven 
keresztül itt van köztünk, az tör-
vényszerűen mindig beszerez egy 
lovat. Most is vannak 15 év körü-
li fiatal karcagi és „dunai” csapat-
társaink, akiknek már vannak lo-
vaik. Hogy a közönségből meny-
nyien kapnak kedvet? Több olyan 
csapattársunk van, aki megnézett 
egy bemutatónkat, vagy eljött egy 
táborunkba, és itt maradt közöt-
tünk. 

- Ön gazdálkodó is. Milyen te-
vékenységeket végez pontosan?

- Magyartarka és limousine faj-
tából keresztezett húsmarha állo-
mányt tartunk. A bikákat és az 
üszőborjakat értékesítjük, fejni 
nem szoktuk őket, mivel húshasz-
nú állományról van szó. Horto-
bágyi rackajuhokat tenyésztünk, 
mind a két színváltozatát, a fe-
héret és a feketét egyaránt. Na-
gyon fontos feladat, hogy ennek 
az ősi magyar fajtának a geneti-
kai értékét megőrizzük, ezt segíti 
a tenyésztői munka. A Kecskeri-
pusztán legelő lovaink pedig a ha-
gyományőrző tevékenységünk ré-
szesei. Gyepgazdálkodás biztosít-
ja az állatoknak a nyári legelőt, il-
letve a téli takarmányt. A szántó-
földi gazdálkodás viszont mini-
málisnak mondható, az állatok 
téli abrakigényét elégítjük ki vele. 
Kint lakunk a Kecskeri-pusztán, 
és az állatok is itt legelnek nyáron. 
Téli időszakra pedig a Kisújszál-
lási út melletti hodályokba visz-
szük be őket.

- Emeritus nagykunkapitány-
ként milyen feladatai vannak?

- Az egykori Hármas kerület 
történelmi hagyományait felidéz-
ve először a Jászságban neveztek 
ki jászkapitányt, a '90-es évek vé-
gén a Nagykunságban, Kisújszál-
láson nagykunkapitányt, majd a 
Kiskunságban kiskunkapitányt. 
Azóta minden évben a Jászság-
ban, a Nagykunságban pedig há-
romévente választanak egy-egy 
kapitányt, akik már más felada-
tokkal vannak felruházva, mint 
egykori elődeik, akik irányítot-
ták a helyi életet. Mi inkább már a 
hagyományőrző tevékenységekért 
vagyunk felelősek, illetve egyfajta 
protokoll feladatként különböző 
rendezvényeken veszünk részt, és 
segítjük a programok célkitűzését. 

- Karcagért Emlékérmet vehe-
tett át augusztusban. Az Ön szá-
mára mit jelent ez az elismerés?

- Nagyon örültem neki, hiszen 
mindig az a legnagyobb elisme-
rés, amit egy helyi közösség ad. 
Úgy érzem, hogy nemcsak az én 
tevékenységem, hanem a Pusz-
tai Róka csapat munkája is dí-
jazva lett ezzel. Emellett a Kováts 
Mihály Huszárbandériumnak is 
tagja vagyok, ami Kováts Mihály 
huszárezredesre emlékezik, előt-
te tiszteleg. Azt gondolom, hogy a 
két lovascsapat tagjai is elismerést 
kaptak ezzel a díjjal. 

- Milyen terveik vannak a jö-
vőre nézve?

- A legfontosabb, hogy fenn-
tartsuk a tevékenységünket, ami 
időnként nem egyszerű, hiszen 
mindenkinek van egy megélheté-
si forrása, ami az ideje zömét lekö-
ti. Vannak többek között mezőőr, 
tanár, asztalos, néprajzos, infor-
matikus, biológus, villanyszerelő, 
agrármérnök és tanuló csapattár-
saink. Fontosnak tartom, hogy a 
jövőben is megélhessük a hagyo-
mányainkat, és a megszokott szín-
vonalat tartva tudjunk működni. 
Ennek megfelelően próbáljuk be-
rendezni az életünket, ehhez kap-
csolódik a tanyasi életmód és a 
gazdálkodás is. Legfőbb cél tehát, 
hogy a 21. századi modern vilá-
gunkban is továbbvigyük magyar 
és kun hagyományainkat.

- Lesz-e a közeljövőben olyan 
rendezvény, amin ott lesznek?

- A nyár nagyon sűrű volt, sok 
helyen és programon szerepel-
tünk. Május 1-jén önálló progra-
mot biztosítottunk a karcagi ma-
jálison. Többek között voltunk 
Győrben a Szent László Napokon, 
a Szabolcsi Földvárnál megrende-
zett hagyományőrző programon, a 
Hortobágyi Lovasnapokon, Nyír-
bátorban a II. Lovas és Gasztro 
Fesztiválon, Mezőfényen és Jász-
kiséren a lovasnapon, Bugacon 
a Kurultájon, a sztyeppei népek 
nagy találkozóján. Utóbbin mint-
egy 300 lovas hagyományőrző 
vett részt, és több tízezres közön-
ség volt jelen. Előző hétvégén tar-
tottuk meg a szokásos őszi edző-
hétvégénket a Kecskeri-pusztán, 
amelynek része volt egy filmfor-
gatás is a most készülő, kunok-
ról szóló filmhez. Szombaton pe-
dig Szilvásváradra utazik a csa-
pat, hogy 8 lóval megtartsuk a 
lovasnomád harci bemutatónkat 
az új fedeles lovarda avató ünnep-
ségén.

- Mindezek mellett van még 
szabadideje?

- Ez életforma számomra, amely 
szabadidős tevékenységként is fel-
fogható, de annál többet jelent. 
Próbálunk úgy élni – habár nem 
sikerül mindig –, hogy ne a mun-
ka irányítson bennünket. A gazda-
ság nagyon sok feladatot ad. Igyek-
szünk azt az elvet követni, hogy ne 
azért éljünk, hogy dolgozzunk, ha-
nem azért dolgozzunk, hogy él-
jünk, de ezt időnként nagyon ne-
héz megvalósítani.

Kapás Mónika

INTERJÚ

„Ne azért éljünk, hogy 
dolgozzunk, hanem azért 
dolgozzunk, hogy éljünk”

– interjú Bene Sándorral –

Tizenhat évesen az ifjú Árpádot alakította a Hon-
foglalás című filmben, majd elkezdett lovasíjász 
bemutatókat tartani. Hagyományőrző egyesületet 
alakított, jelenleg is tanyán él, és még gazdálko-
dik is. Ő Bene Sándor emeritus nagykunkapitány, 
aki augusztus 20-a alkalmából Karcagért Emlék-
érmet vehetett át a Városházán. Az elismeréshez 
ezúton is szívből gratulálunk!
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A nyár folyamán teljes körű 
felújításra került sor a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda Táncsics 
krt. 17. számú Tagóvodájában. A 
megújult óvodaépületet október 
19-én, szerdán mutatták be ünne-
pélyes keretek között. Az esemé-
nyen jelen volt Dobos László pol-
gármester, Pánti Ildikó és Kar-
cagi Nagy Zoltán önkormány-
zati képviselők, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói, a karcagi álta-
lános iskolák és a tagóvodák ve-
zetői, képviselői, az eseményre 
meghívott helyi alkotóművészek, 
valamint Vigh Gyula, a kivitelező 
Népszer Kft. ügyvezető igazgató-
ja is. A rendezvényt Dobos László 
polgármester nyitotta meg.

- Gyakorlatilag majdnem min-
den évben sor kerül egy-egy óvo-
dai felújítás beindítására. Ez azt 
mutatja, hogy a város vezetése a 
képviselő-testület támogatásá-
val, az önkormányzat munkatár-
saival, az óvoda vezetésével egye-
temben azon munkálkodik, hogy 
a lehető legjobb feltételeket te-
remtse meg ebben az intézmény-
rendszerben – mondta el köszön-
tő beszédében a polgármester.

A 30 millió forintos, 95%-os 
támogatottsággal bíró projekt, 
amelyet a Karcag Városi Önkor-
mányzat még 2,6 millió forint ön-
erővel kiegészített, a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium által meg-
hirdetett „Kötelező önkormány-
zati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása” elnevezésű 
pályázat keretében valósult meg; 
a kivitelezés pedig a Népszer Kft. 
munkáját dicséri. A felújítás ma-
gában foglalta a fűtés korszerűsí-
tését, valamennyi nyílászáró cse-
réjét, a konyha, a csoportszobák, 
és az öltözőhelyiség felújítását – 
tájékoztatott Gulyás Ferencné in-
tézményvezető, majd hozzátette, 
hogy az említett helyiségeket mo-
dern, színes bútorokkal is be tud-
ták rendezni. – Nagy örömmel és 
megelégedéssel tölti el a szülőket, 
hogy gyerekeik mindennapjaikat 
megújult, szép, modern környe-

zetben tölthetik. Az óvoda dolgo-
zóinak eredményes, magas szin-
tű nevelő-fejlesztő tevékenységé-
hez a feltételek biztosítottak, ami 
valamennyiünket további ered-
mények elérésére ösztönöz – foly-
tatta az óvodavezető, majd meg-
köszönte Dobos László polgár-
mesternek, Gyurcsek János alpol-
gármesternek és az önkormány-
zat képviselő-testületének, hogy a 
felújításhoz a pénzügyi erőforrá-
sokat biztosították, valamint lehe-
tővé tették a pályázat benyújtását, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak, a Beruházási Csoport mun-
katársainak, a Jegyzői Iroda mun-
katársának, a Költségvetési Cso-
port vezetőjének, a karcagi Nép-

szer Kft.-nek, az óvoda dolgozó-
inak, az óvodapedagógusoknak, 
a nevelőmunkát segítőknek, kar-
bantartóknak és a közfoglalkozta-
tottaknak, hogy támogatásukkal, 
munkájukkal különböző módo-
kon hozzájárultak az óvoda felújí-
tásához, megszépüléséhez.

Az ünnepi beszédeket az ovisok 
kun hagyományokat idéző műso-
ra követte, amelyre Nagy Tiborné, 
Zsírosné Egyed Ibolya és Sebőkné 
Kis Anikó Krisztina óvodapeda-
gógusok készítették fel a gyereke-
ket. Gulyás Ferencné intézmény-
vezető elmondta, hogy az elmúlt 
két hét során a „Lovas vagyok, 
hej! A paripám pej!” elnevezésű 
projekttel foglalkoztak az óvodá-

ban, amelynek most a záró műso-
rát tekinthettük meg a gyerekek 
előadásában. - Szerettük volna ezt 
az alkalmat, a megújult óvodánk 
megtekintését, szakmai tartalom-
mal is megtölteni – nyilatkozta az 
óvoda vezetője. 

Az ovisok műsora után a gye-
rekeknek lehetőségük nyílt kipró-
bálni a meghívott helyi alkotó-
művészek kun hagyományokhoz 
kötődő mesterségeit. Tóth István 
népi iparművész a kovácsmes-
terséget, Tyukodi László népi fa-
faragó a faszobrászatot, Tyukodi 
Lászlóné a gyöngyékszer-készí-
tést, Dávid-Kiss Borbála kosárfo-
nó a vesszőfonást, Kőrösi István 
a bőrtarisznya, az erszény készí-
tését, Benéné Lajtos Katalin pe-
dig az udvaron az íjászatot mutat-
ta meg az érdeklődő gyerekeknek. 
A délelőtt során a gyerekek meg-
tekinthették a csodálatos lószer-
számokból, nyergekből készült 
kiállítást, amelyet Mészáros Zsolt 
biztosított a programhoz. 

– Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a lakóhelyünk értékeit, a 
népszokásokat, a néphagyomá-
nyokat, és ami nagyon fontos, az 
eredetünket, a kunok életét megis-
merjék a gyerekek életkori sajátos-
ságaiknak megfelelően – mondta 
el Andrási Tiborné intézményve-
zető helyettes. 

Erdei Orsolya

Kun hagyományokat elevenítettek fel a megújult óvodában

Felavatták a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium kilence-
dikes tanulóit október 27-én dél-
után. A Déryné Kulturális Köz-
pont színháztermében a tizedikes 
tanulók vicces produkciókkal ké-
szültek a gólyák számára, majd a 
gimnázium falai között folytató-
dott tovább a mulatság.

A kilencedikes tanulók fogada-
lomtételével vette kezdetét a gó-
lyaest. Az eskü után a gólyatábor-
ban és a gólyanapokon készült ké-
pekből nézhetett meg egy vidám 
összeállítást a közönség. A gólyá-
kat a tizedikesek három vicces 
előadással is köszöntötték. Első-
ként a 10. d adta elő az „Egy átla-

gos nap a 9. d-ben” című produk-
cióját, majd a 10. b osztály „Su-
li TV” műsora következett, és vé-
gül a 10. c „Mennyi minden lehet-
tem volna” előadását élvezhették a 
nézők. – Hál’ istennek nagy sikert 
aratott mindegyik, nagyon jót de-
rültek a gólyák és szüleik egyaránt 
– mondta Szarkáné Tóth Andrea, 
tizedikes osztályfőnök.

A programon kihirdették a gó-
lyanapokon és a gólytáborban 
szerzett pontok alapján az osztá-
lyok közötti vetélkedőnek az ered-
ményét is. A nagy versengésben 
néhány pont különbséggel a har-
madik helyen végzett a 9. c, máso-
dik lett a 9. d, az első díjat pedig a 
9. b osztály szerezte meg. Nyere-
ményük egy finom, egy még fi-

nomabb és egy nagyon-nagyon fi-
nom torta - ahogy az a díjazáskor 
elhangzott.

A gólyaest második része a gim-
náziumban folytatódott. – Min-
den kilencedikes osztály vendé-
gül látta a saját szüleit és az őket 
tanító kollégákat. Ekkor lehe-
tőségük volt a szülőknek is be-
szélgetni a tanárokkal. A kilen-
cedikesek a gólyahéten betanul-
tak egy gólyatáncot, és azt adták 
elő meglepetésként a szülőknek. 
A rendezvényt egy diszkó zár-
ta, ami egészen 22 óráig tartott 
a gyerekek és a szüleik számára 
– árulta el Szarkáné Tóth Andrea 
tanárnő.

Kapás Mónika

Gólyákat avattak a Refi-ben
A Madarász Imre Egyesített Óvoda testnevelés-gyógytestnevelés mun-

kaközössége október 5-én, szerdán, a Városi Sportcsarnokban rendez-
te meg a 18. ,,Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőt. Az egyes tagóvodák 
nagycsoportosai és játékos kedvű szüleik a ,,Kelj fel Jancsi” vándorkupá-
ért szálltak versenybe. A rendezvényt Kovács Szilvia alpolgármester asz-
szony nyitotta meg. Köszöntő beszédében kiemelte, milyen örvende-
tes, hogy a sok más érdekes és hasznos foglalkozáson kívül, a gyereke-

ket a sportolásra is buzdítják, és mindez egy jó hangulatú verseny kereté-
ben valósul meg, immár 18. alkalommal. A versenyen kilenc csapat mérte 
össze tudását a következő feladatokban: kapura rúgás, egyensúlyozó já-
rás gerendán, kukoricahordás, füles labdával ugrálás, labdagurítás padon, 
páros futás karikával, madárijesztő öltöztetés, babzsákkal célba dobás, 
teknős váltó. A verseny győztese idén a Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda lett. 
A díjakat Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó önkormányzati képvi-
selők, Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, igazgató, valamint Gulyás 
Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője adták át. Eredmé-
nyek: 1. hely: Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda, 2. hely: Kuthen úti tagóvoda, 
3. hely: Táncsics krt. 17. sz. tagóvoda, 4. hely: Takács Péter úti tagóvoda, 5. 
hely: Kinizsi úti tagóvoda és Jókai úti tagóvoda, 6. hely: Csokonai úti tag-
óvoda, 7. hely: SZIM tagóvoda, 8. hely: Zöldfa úti tagóvoda.

Erdei Orsolya

18. ,,Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő
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Ennek a bölcs mondásnak a jegyében készültem 
kis óvodásaimmal az Idősek napjára. Örömmel 
tanulták a verseket, énekeket, táncokat, és vitték 
a szeretetet mindkét szociális otthonba. A mai, 
elgépiesedett világunkban legnagyobb szerepe a 
pénznek, a hatalomnak, az előrejutásnak van. 
Mi arra tanítjuk a gyerekeket, hogy tiszteljék, 
becsüljék, segítsék az időseket, és minden em-
bert. Tanulják meg az önzetlenséget és a szere-
tetet.
Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Tudni azt, hogy vannak emberek, akiknek fontosak vagyunk. A szeretet-
ben a legjobb dolog adni: ölelést, odafigyelést, türelmet, megértést, mindegy mit, csak szívből szóljon. 
A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet, ez az életünk ereje. 
„A szeretet türelmes; jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik 
bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik…”
A kis műsorunktól meghatódtak az idős emberek, és szívük minden melegével simogatták meg a kicsinyeket. Az ovi-
sok a szürke hétköznapokba becsempészték a fényt, az örömet, a vidámságot. A gyermekek megérezték, milyen nagy 
dolog örömet szerezni. Önmagukból adtak egy darabot, a szeretet erejét, amely reméljük, emlékezetes marad min-
denki szívében.
Megköszönöm az igazgató asszonynak, a szociális otthon dolgozóinak a kedves fogadtatást, és külön köszönöm ked-
ves munkatársamnak, Ferencziné Szabó Andreának a segítségét. 

Sántháné Karászi Julianna
Kuthen úti óvoda

POSTALÁDA

HÍREK

Elindultak a 2016/2017-es szak-
köri foglalkozások a Déryné Kul-
turális Központban. Az indu-
ló csoportokról és működésükről 
Sótiné Szathmári Dóra igazgató-
helyettessel beszélgettünk, aki-
től azt is megtudtuk, hogyan ér-
demes jelentkezni az egyes foglal-
kozásokra.

- Milyen szakkörök indultak 
az idei évben? 

- Igyekszünk minden korosz-
tálynak színes kínálattal készülni. 
Vannak alkotó, művészeti, tánc, 
előadóművészeti és hagyomány-
őrző szakköreink, klubjaink. A 
foglalkozásaink szeptember köze-
pén és október elején indultak. Je-
lenleg huszonhárom csoportunk 
működik klub és szakkör formá-
jában, amelyek közül néhány la-
kossági kezdeményezésre indult 
(pl. a Baba-Mama Klub és a Rin-
gató). Néptánccsoportjaink a Pi-
cinke, Aprónép, Toporgók, Áren-
dás, Kopogók, Bokréta-Pántlika, 
Iringó, a Barna Gyöngyök hagyo-
mányőrző csoportok. Népszerű a 
Kun Kuckó Diákszínjátszó Kör, a 
Karcagi Nótakör, a Dalma Dance 
Club és a mazsorett, a klasszikus 
balett, jóga és pilates csoport és a 
modellező szakkör is. Az idősebb 
korosztály az „Életet az Éveknek” 
Nyugdíjas Klubban és a Nyugdí-
jas Pedagógus Klubban tölthe-
ti tartalmasan a szabadidejét. Is-
meretterjesztő körünk a Kunha-
lom Polgári Kör és a Gombász 
Szakkör. A Kunrózsa Csipkekör 
és a Kunsági Kézműves Szak-
kör a hagyományok ápolását tűz-
te ki céljául, a Szikfolt Foltvarró 

Klub pedig évente több alkalom-
mal kiállításon mutatja be alko-
tásait. Továbbá, bár nem szakkö-
ri formában, de a Karcag Város 
Vegyeskarának és a Karcagi Szim-
fonikus Zenekarnak a működteté-
se is intézményünk feladata.

- Indultak-e új foglalkozások? 
- Intézményünkben a néptánc-

oktatás felmenő rendszerben mű-
ködik, amelyhez ebben az év-
ben két, régi-új csoportot indí-
tunk. Két éve kezdtük a Picinke 
csoportban a legapróbbakat meg-
ismertetni a mondókákkal, né-
pi játékokkal, népzenei feldolgo-
zásokkal játékos, a korosztály-
nak megfelelő formában. Ezeken 
az alkalmakon a gyerekek szüle-
ikkel együtt vesznek részt. Idén 
külön csoportokban szeretnénk 
a 3-5 éves, és – újraindítva a Ko-
pogók csoportot – az általános is-
kolás 1-2. osztályos korosztállyal 
foglalkozni.

- Mikor vannak ezek a szakkö-
ri foglalkozások, és melyek a leg-
népszerűbbek?

- Vannak heti rendszerességgel 
megtartott foglalkozásaink (pl. 
a Kun Kuckó Gyermekszínjátszó 
Kör, a balett, a jóga vagy a mo-
dellező), néhány klub kéthetente 
(pl. az „Életet az Éveknek” Nyug-
díjas Klub) tartja foglalkozásait, 
míg valamelyik negyedévente ta-
lálkozik (pl. a Kunsági Kézmű-
ves Szakkör). A néptáncosoknál 
viszont előfordul, hogy a hetente 
megtartott órák mellett egy-egy 
fellépés előtt, vagy új koreográ-
fia tanulásakor hétvégi próbákat 
is beiktatnak. A foglalkozás jelle-
gétől, célcsoportjától függően vál-

tozik az időtartam is. Általában 
60 percesek, de a legkisebbek-
nek szánt népijáték-foglalkozások 
30-40 percesek, míg a nyugdíjas 
klubok, alkotóművészeti szakkö-
rök foglalkozásai több mint két-
órások is lehetnek. Minden klu-
bunk, szakkörünk kellő létszám-
mal működik, így összesen 350-
400 fő jár valamely foglalkozásra. 
Nehéz megmondani, hogy ezek 
közül melyik a legnépszerűbb, de 
jellegéből adódóan a legnagyobb 
létszámmal a néptánc működik.

- Kik tartják ezeket a szakkö-
röket?

- A szakköri foglalkozásokat jól 
képzett szakemberek vezetik, de 
az önszerveződő csoportok élén 
is lelkes szakemberek, csoportve-
zetők állnak. Ezúton is szeretném 
megköszönni a nagy lelkesedés-
sel, lelkiismeretesen végzett mun-
kájukat. Külön köszönjük, hogy 
szabadidejüket, sokszor egész hét-
végéket áldoznak egy-egy fellépés, 
bemutató, kiállítás kedvéért.

- Hogyan lehet csatlakozni a 
foglalkozásokhoz?

- Érdemes előzetesen ellátogatni 
egy-egy foglalkozásra, beszélget-
ni a szakkör vezetőjével, a tagok-
kal. Az egyes szakkörök jelentke-
zési feltételei elérhetőek a Déryné 
honlapján és facebook oldalán. A 
foglalkozás formájától, témájától 
is függ egy-egy csoport létszáma, 
de minden általunk működtetett 
szakkörre igaz, hogy tíz fő szüksé-
ges az indításához. Az önszervező-
dő csoportok esetében ez lehet ke-
vesebb is.

Kapás Mónika

Elindultak a szakköri foglalkozások
Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub évente meg-

rendezi az idősek napi bálját október 1-jéhez, az Idő-
sek világnapjához közel. Ebben az évben október 19-
én, szerdán került sor a bálra a Déryné Kulturális Köz-
pontban, amelyre tizenegy szervezet képviselőit hív-
ták meg. 

A rendezvényt Szepesi Tibor igazgató, önkormányzati 
képviselő nyitotta meg. 

- Ha a mai napot fémekkel, ötvözetekkel lehetne meg-
mutatni, akkor azt gondolom, két nemes fémből kellene 
ötvözni azt, mint ahogy általában mindennapjainkat. Elő-
ször is az aranyhoz hasonló szerető szívükkel. Az arany fé-
nye nem halványul meg a sok gondtól, megpróbáltatástól. 
Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik. S az arany mel-
lett az ezüst fény is megcsillan, ha körbenézek itt a terem-
ben. Ezüst hajukban a sok-sok tél ott felejtette fehérségét. 
Amint a természetben is van tavasz, nyár és ősz, majd jön 
a tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Az 
időskor az élet rendje, az éretté válás korszaka, életböl-
csességgel, gazdag tapasztalatokkal. […] Kedves ezüstha-
jú, aranyszívű vendégeink! Köszönjük a sok útmutatást, az 
emberi értékeket, amelyeket belénk csepegtettek. Szívből 
kívánom, kívánjuk, hogy továbbra is ragyogja be életüket 
e két nemes fém: az arany és az ezüst fénye – zárta beszé-
dét az igazgató.

Az esemény főszervezője, Kovácsné Kerekes Katalin 
elmondta, hogy a bál hivatalos programja, a műsor kizá-
rólag a meghívott nyugdíjas klubok tagjainak produkciói-
ból állt össze. - Ez a rendezvényünk azért különleges, mert 
nemcsak a csemegét, a sütit, illetve a kis konty alá valót, a 
kedvenc italt hozzuk magunknak, hanem a műsorszám-
ok is így adódnak össze – fogalmazott a főszervező. A közel 
egyórás, színvonalas műsorban volt sok vidám pillanat, de 
egy-egy komoly témájú előadásnál teljesen megdermedt 
a levegő a teremben. Így volt ez Murvainé Láng Róza sza-
valatával, aki Petőfi Sándor Az apostol című verséből adott 
elő egy gyönyörű részletet. Kovács Tiborné saját versét 
hozta el a közönségnek „Itt van az ősz” címmel. Özv. Ko-
vács Imréné előadása után a Tiszaszentimrei Nyugdíjas 
Egyesület tagjai léptek a színpadra. Fűtő Tiborné egy ver-
set mondott el, Újfalusi Jánosné pedig énekkel szórakoz-
tatta a közönséget. Szatmári Bálintné, Lakatosné Emma 
és Borbély Gézáné fergeteges hangulatot varázsoltak ci-
gánytáncukkal, amelybe a közönséget is bevonták. Vidám 
bohózat következett „A fodrásznál” címmel, amely során 
az Idősek Klubja tagjai, Lévainé Olajos Cecília klubveze-
tő, Kosztolnik Beáta és Székely Imréné fodrászszékben 
várakozó, pletykálkodó nőket alakítottak, akik kibeszélik a 
férfiakat, vicces történetek mesélésével ütik el az időt. Ezt 
követően Kurucz Terézia mondott köszöntőt, majd pedig 
Márkus Ica vezetésével a Karcagi Nótakör műsorát hall-
gathattuk meg. A bál kötetlen, táncos szórakozással foly-
tatódott.

Erdei Orsolya

Ezüst haj, arany szív 

Jobb adni, mint kapni
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Vajon milyen módszerek és 
eszközök állnak a tanítók ren-
delkezésére, amelyekkel meg-
könnyíthetik az első osztályos 
gyerekek beilleszkedését az isko-
lai környezetbe? A Karcagi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Kováts Mihály Ál-
talános Iskolai Tagintézményé-
ben ebbe nyerhettek bepillantást 
az érdeklődők a Betekintő című 
programsorozat, „Játékosság a 
magyar nyelv és a magyar iroda-
lom órákon” bemutató órájának 
keretében október 26-án (szer-
dán) délelőtt. 

Magyar Sándorné tanítónő órá-
ján a látogatók ízelítőt kaphattak 
abból, hogy jelenleg milyen okta-
tási-nevelési megközelítéssel dol-
goznak az alsó tagozat tanítói az 
iskolában. A nyílt tanítási órán 
jelen volt Plósz Csilla, az iskola 
igazgatója, Gulyás Ferencné óvo-
davezető, valamint a különböző 
tagóvodákból érkezett óvodape-
dagógusok, akik kíváncsian fi-
gyelték, hogy egykori nagycso-
portosaik hogyan érzik magu-
kat az 1. a osztályban, és két hó-
nap alatt hová jutottak el. A já-
tékos feladatok során a gyerekek 
rendkívüli lelkesedést és aktivi-
tást mutattak, ami kétségtelenül 
ezen oktatási szemlélet hatékony-
ságáról tanúskodik. 

Pár perces beszélgetős gyakor-
lattal indult az óra, amely során a 
kreatív, egész mondatos kérdés- 
és válaszalkotást gyakoroltatta a 

gyerekekkel a tanítónő. Ezek után 
asszociációs feladatot adott ne-
kik, ügyelve a téma relevanciájá-
ra is, így akihez a labda került, el-
mondhatta, mi jut eszébe az ősz-
ről. Légzőgyakorlattal folytató-
dott az óra, majd játékos, interak-
tív feladatok segítségével gyako-
rolták az irányokat, ismételték át 
az elmúlt hetekben megtanult be-
tűket az újdonsült iskolások, va-
lamint az őszhöz kapcsolódva 
is volt még néhány érdekes gya-
korlat. Az óra végén lehetett szí-
nezni, ami különösen tetszett a 
gyerekeknek. A tanítónő végig fi-
gyelmet fordított arra, hogy min-
denkire sor kerüljön, és megmu-
tathassa az óvó néniknek, hogy 
milyen ügyes és mennyit fejlő-
dött. Azt is hangsúlyozta, hogy 
nem baj, ha még nem megy vala-
kinek a betűk formálása, hiszen 
csak nemrég kezdtek el ezzel fog-
lalkozni, és még sokat fogják gya-
korolni. A bemutató óra után az 
elsősök egy kis kreatív ajándék-
kal lepték meg a vendégeket.

- A Betekintő programsoroza-
tunknak az a lényege, hogy meg 
szeretnénk mutatni az iskola alsó 
tagozatában folyó színvonalas ok-
tató-nevelő munkát, amelyet pe-
dagógusaink végeznek. Van egy 
négy foglalkozásból álló tréfás, 
játékos, gondolkodtatós, zenés 
programunk. Minden alkalom-
ra két óvodát hívunk meg. Ezután 
az első osztályos tanító nénik mu-
tatják meg bemutató óra kereté-
ben az óvó néniknek, hogy ho-

vá jutottak október végére a gye-
rekek. Decemberben interaktív 
kézműves foglalkozással várjuk 
a leendő elsőseinket, februárban 
pedig a leendő elsős tanító nénik 
tartanak foglalkozást az érdek-
lődő szülőknek és gyerekeknek – 
mondta el Magyar Sándorné szer-
kesztőségünknek, majd arról az 
oktatói-nevelői szemléletről is be-
szélt, amely mentén folyik a ta-
nítás jelenleg az első osztályban. 
- Tizenegy évvel ezelőtt lehetősé-
gem nyílt belépni egy programba, 
amely a kompetencia alapú ok-
tatásról szólt. Kezdetben teljesen 
ismeretlen volt ez számomra, de 
végre egy olyan programmal ta-
láltam szemben magam, amilyet 
tulajdonképpen egész pályafutá-
som alatt vártam. Ez egy hosz-
szabb, előkészítő szakasszal indul, 

amikor is készség- és képességfej-
lesztés folyik az első osztályban 
a magyar nyelv és magyar iroda-
lom órákon. Ez idő alatt a gyere-
kek azt gondolják, hogy játsza-
nak, de valójában olyan feladato-
kat végzünk, amelyek felkészítik 
őket a későbbi olvasásra és írás-
ra. A finommotorikát fejlesztjük, 
hogy a gyerekek könnyebben tud-
ják a ceruzát fogni, hogy kevesebb 
problémájuk legyen a vonalrend-
szerben való tájékozódással, a be-
tűelemek, a betűk írásával. Szá-
momra azért is volt ez a program 
szimpatikus, mert van egy egy 
hónapos, ráhangolódó szakasz, 
amikor nagyon sokat beszélge-
tünk, mozgásokat, verseket, mon-
dókákat, különböző tépést, szí-
nezést, festést tanulunk, és még 
folytathatnám a módszerek sorát. 

Szeptemberben az olvasás előké-
szítése zajlik, októberben pedig 
kezdődik az olvasás. Az írás elő-
készítése még tovább folytatódik. 
Így a szülő és a gyerek nem egy-
szerre találkozik szembe minden 
problémával, hanem fokozatosan. 
Miután már biztonsággal ösz-
sze tudnak olvasni a gyerekek - és 
ez tapasztalataim szerint október 
vége -, kezdődik az írás tanítása. 
A gyerekek reakciója azt mutat-
ja, hogy szeretik ezeket a válto-
zatos, játékos feladatokat. Termé-
szetesen általában nem ilyen rö-
vid ideig végzünk egy-egy felada-
tot. Minden gyerek kap lehetősé-
get. Most azonban az volt a cél, 
hogy minél több mindent bemu-
tassunk a játékos olvasástanítás-
ból – fejtette ki a tanítónő.

Erdei Orsolya

„Betekintő” a Kováts Mihály Tagintézményben

Együttműködési megállapo-
dást írt alá a KÁIAMI Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tag-
intézménye nevében Plósz Csil-
la igazgató, a Karcagi Tankerü-
leti Központ képviseletében Sági 
István igazgató és a bácskossuth-
falvai (Moravica) id. Kovács Gyu-
la Általános Iskola igazgatója, 
Crnkovity Gábor október 27-én, 
csütörtökön a karcagi zeneiskola 
Erkel-termében.

A testvérvárosi megállapodás 
több mint húsz éve él a két telepü-
lés között, a két iskola pedig 2009 
óta szervez közös szakmai és egyéb 
programokat. - 2010-ben a tantes-
tületünk egy tapasztalatszerző lá-
togatást tett Délvidékre. 2011 óta 
segíti a moravicai iskola a ,,Határ-
talanul!” című pályázatunk meg-
valósítását. Két alkalommal fogad-
tunk iskolákban kollégákat. Ezen 
alkalmakkor kiemelt téma volt a 
sajátos nevelési igényű tanulók se-
gítésének a módszertana. A két ne-
velőtestület megosztotta egymás-
sal az ebben a témában szerzett ta-

pasztalatait, illetve jó gyakorlata-
it. Háromszor érkezett diákcsoport 
hozzánk, és szerveztünk számuk-
ra közös programokat, ahol nem-
csak hogy jól érezhették magukat a 
gyerekek, hanem barátságok, kap-
csolatok alakulhattak ki – sorolta 
az együttműködés eddigi állomá-
sait Plósz Csilla. - A moravicai pá-
lyázat megvalósításához is segítsé-
get nyújtottunk az eltelt évek alatt 
– folytatta a sort. - Ekkor kollégá-
ink utaztak a moravicai iskolába, 
és arról tartottak kis műhelyfog-

lalkozást, hogy hogyan használ-
juk mi az interaktív táblát, és ho-
gyan igyekszünk motiválni a ta-
nulókat a tanulásra a mindenna-
pokban. Részt vettek kollégáink a 
moravicai iskola jótékonysági bál-
ján, és a Kováts-os Gyermekekért 
Egyesület, valamint a Karcagi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola közös projektjén, a 
Kunbarikum projekten vett részt 
a moravicai iskola delegációja, gye-
rekek és pedagógusok, a második 
alkalommal megrendezésre kerü-

lő birkafőző versenyen – mondta el 
Plósz Csilla. A köszöntő beszédet 
követően Varga Petra, a Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagintéz-
mény tanulója és az Erkel Ferenc 
Művészeti Iskola növendéke fuvo-
lajátékát hallgathatták meg a ven-
dégek, majd az egyezmény aláírá-
sa következett. 

- Mindenkor jó ide visszajönni, 
az őshazába, Karcagra, közétek, 
és nagyon jó benneteket látni, és 
készülni arra, hogy érkeztek mi-
hozzánk, Moravicára. Két oldala 

van ennek az együttműködésnek: 
a pedagógusok egymás közötti ta-
pasztalatcseréje, és a másik, a gye-
rekek egymással való megismer-
kedése. Mind a kettő nagyon fon-
tos, de az utóbbi szerintem talán 
fontosabb, mert a gyerekek a jövő 
felé mutatnak mindenkor. Ők fog-
ják majd hosszabb távon is a két 
település közötti kapcsolatot ápol-
ni – fejtette ki Crnkovity Gábor 
igazgató. - Egy alakuló, átalakuló 
fenntartóként megtiszteltetés szá-
momra, hogy ezen a jeles esemé-
nyen először ilyen minőségben je-
len lehetek, és bízom benne, hogy 
nem kerékkötőjeként, hanem épí-
tőjeként, fenntartóként tudom se-
gíteni ezt a kapcsolatot, és folytat-
ni azt a hagyományt, amelyet el-
kezdtek – tette hozzá Sági István 
tankerületi igazgató. Az esemény-
re gyerekek is eljöttek a moravicai 
iskolából, akik a délután folyamán 
betekintést nyerhettek a Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagin-
tézményben rendezett Kukorica 
fesztivál programjaiba is.

Erdei Orsolya

Szakmai együttműködési megállapodást írtak alá

A gyerekek nagyon szeretik a játékos feladatokat
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A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
szervezésében működő szakkörök és kiscsoportok 

Balett oktatás

Yoga & Pilates

Dalma Dance 
Club: 

Baba-mama 
klub 

Ringató 
foglalkozás

Kun Kuckó 
Diákszínjátszó 
Szakkör

Szikfolt klub

Gombász 
szakkör

Kunrózsa 
Csipkekör

Modellező 
szakkör
Barna 
Gyöngyök

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

ESETMENEDZSER 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Püspökladányi út 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyermekek védel-
méről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendeletek által meghatározott fel-
adatokat ellátja 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:

 - főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó ké-
pesítési előírások, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: családsegítésben vagy gyermekjóléti szolgálatnál szerzett leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, önálló munkavég-
zés, empátia, tolerancia 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzett-
séget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást kö-
vetően, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16. 
(A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla nyújt a 06-59/311-006-os telefonszámon.)
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 
33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139-1/2016., 
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser, elektronikus úton Kun Csilla intézményveze-
tő részére a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 23. 

Pályázati felhívás 
az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek támogatására

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
társadalmi szervezetek támogatására. 

A részletes pályázati felhívás és adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról. 

A támogatási igényeket 2016. december 15-ig lehet benyújtani Dobos László 
polgármesternek címezve (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet megnevezését és a 
„Pályázat társadalmi szervezetek támogatására” szöveget.

A képviselő-testület a támogatási kérelmekről a 2017. januári ülésén dönt. 
A támogatott szervezetekkel 2017. február 15-ig szerződéskötésre kerül sor. 

A támogatási összegről az elszámolásokat 2017. március 15-ig kell benyújtani. 
A támogatási összeg felhasználható az elszámolási határidőig keletkezett 

számlák kiegyenlítésére.

Nem támogatható az a szervezet, amelynek köztartozása van, nem nyújtotta be a 
beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalhoz, az előző évek támogatásával nem 

számolt el határidőre, vagy a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendeletével 

ellentétes az igénylés.

Dobos László
polgármester

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek novemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  November 16. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  November 15. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  November 17. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  November 28. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  November 22. 14.30-16.30-ig, 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  November 15. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  November 14. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi Ált. Isk.

Pánti Ildikó  8. választókörzet  November 16. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk., 
  Kisújszállási út 45. 

Balettoktató: Nagy Edina 
Érdeklődni: 70/588-9084
Óraadó: Nagy Edina
Érdeklődni: 70/588-9084
Foglakozásvezető: Kele Andrea
Érdeklődni: 30/447-6424
Helye: Déryné Kulturális Központ

Vezető: Török Nikoletta
Érdeklődni lehet facebookon: 
Karcagi baba-mama klub
Helye: Ifjúsági Ház-Csokonai 
Könyvtár (Püspökladányi út 11.)

Foglalkozásvezető: 
Tóth Istvánné Mártika
Érdeklődni: 30/489-2076
Helye: Ifjúsági Ház-Csokonai 
Könyvtár (Püspökladányi út 11.)

Vezeti: Szabó Péterné (Kati néni) 
drámajáték-vezető
Érdeklődni: 59/503-224/23
Helye: Déryné Kulturális Központ

Vezető: Bojtiné Péntek Ildikó
Érdeklődni: 59/503-224
Helye: Ifjúsági Ház-Csokonai 
Könyvtár (Püspökladányi út 11.)

Vezető: Széll Attila
Érdeklődni: 30/325-7724
Helye: Ifjúsági Ház-Csokonai 
Könyvtár (Püspökladányi út 11.)

Vezető: Fejes Lászlóné Koppány 
Gabriella
Érdeklődni: 59/503-224
Helye: Ifjúsági Ház-Csokonai 
Könyvtár (Püspökladányi út 11.)

Vezető: Szabó László
Érdeklődni: 30/481-8661
Helye: Déryné Kulturális Központ

Vezető: Farkas Zoltánné
Érdeklődni: 59/503-224
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2016. november 11. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Karcagi Tükör
 Felújított óvoda átadása
18.30 Nótapercek
 Körömvirág koncert
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Földváriné Simon Ilona
 Téma: győztek a refisek
 Karcagi hírek
 - Ovi Olimpia Kunhegyesen 
 -Szüreti mulatság
 - Foltvarró klub
 - Koszorúzás a Szentannai-szobornál
 - Fizikai tehetséggondozó program 
 Háttér  
 Vendég: Dr. Borsos Anikó                 
 Téma: influenzaszezon előtt
20.10 Szentannai nap
20.40 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

2016. november 15. kedd
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet

18.50 Karcagi hírek
19.20 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.30 Karcag Sport: Karcagi SE - Tószegi 
KSE megyei I. osztályú bajnoki labdarú-
gó mérkőzés

2016. november 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport
18.30 Szikfolt foltvarrók kiállítása
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: már toborozzák a 
  börtönőröket
 Karcagi hírek
 - Útburkolat javítás
 - Petíciót adott át a Munkáspárt
 - Fejlődő körzet: Interjú Karcagi  
  Nagy Zoltánnal
 - Szüreti mulatság 
 Háttér  
 Téma: Török motívumok kiállítás  
   előtt
20.20 Gimisek gólyaavatója a Dérynében

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
Születés

2016. október 28.
Soltész Anikó - Nagy Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 66. 

Áron
2016. november 02.
Elek Éva - Opóczki László
Kg., Ady Endre utca 40. 

László
2016. november 04. 
Vallyon Szabina Vivien - 
Kozma György
Kg., Kántor Sándor utca 8.  

Csinszka 

Halálozás
Abonyi Lőrinc 
 (1936)

Stupinszky László 
 (1925)

Szilágyi Lajos 
 (1927)

Veres Mihály 
 (1926)

Szentesi Lajos 
 (1962)

Kis-Pál Lajos 
 (1959)

November 12. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)
November 13. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

November 12-13  Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 
meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék 
szerkesztőségünkben 

személyesen 
(Karcag, Kertész J. u. 2.), 

vagy telefonon a 
06/59-312-415-ös 
telefonszámon!
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Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, benne 
két szoba, fürdőszoba, konyha, to-
vábbá hozzá tartozik egy 60 m2-
es alsóépület) a főtértől 2 percre. 
Rendezett kerttel, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-4839, 
06/30-328-3533. 

Összkomfortos családi ház eladó 
Karcagon, a Kisújszállási út 83. szám 
alatt. Tel.: 06/70-317-2733.

Üres, beépíthető porta eladó Karcagon, 
a Sándor utca 27. szám alatt. Tel.: 06/30-
227-3246.

Karcagon, előkertes, összközműves, 
téglából épült kertes ház, betegség 
miatt eladó. (További építési lehe-
tőség bontás nélkül megoldható.) 
Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon, sok helyiségből álló, 100 
m2-es családi ház alkuképesen el-
adó (7.650.000 Ft). Érdeklődni es-
te, nem rejtett számmal. Tel.: 06/20-
533-8934.

Karcag belvárosában, kétszobás, 
földszinti, 55 m2-es, felújított lakás 
eladó. Ugyanitt befőttes üvegek, 
tetővel olcsón eladók. Tel.: 06/30-
683-2647.

Karcagon, kétszobás, 54 m2-es, er-
kélyes, téglaépítésű, I. emeleti lakás, 
alkuképesen eladó a Kossuth tér 11-
13. szám alatt. Tel.: 06/73-310-057, 
06/30-712-5637.

Régi típusú ház, vállalkozásra alkal-
mas nagy portával, főút mellett el-
adó. Tel.: 06/20-282-8697. 

Régi típusú családi ház, beépíthető 
telken eladó. Cím: Karcag, Vasút ut-
ca 34. Tel.: 06/30-740-6844.

Katolikus templommal szemben, III. 
emeleti, 2,5 szobás, 69 m2-es lakás 
eladó. (Műanyag ajtók, ablakok, klí-
mák, 2 terasz). Irányár: 9,5 M Ft. Tel.: 
06/70-429-7899.

Kiadó ingatlant keresek, ahová jó-
szágaimmal együtt beköltözhet-
nék. Minden megoldás érdekel. Tel.: 
06/30-579-5063.

Karcagon, üres házat albérletnek ke-
resek. Tel.: 06/59-312-562.

Főtérhez közel, kétszobás, erkélyes, 
földszinti lakás eladó. Tel.: 06/30-
862-5088.

Karcagon, a Damjanich utca 12/b alatt 
családi ház, gazdasági épületekkel áron 
alul eladó. Bármilyen társasházi lakás-
csere is érdekel. Tel.: 06/30-850-7819.

Karcagon, főtérhez, piachoz közel, 
712 m2-es telken teljesen közművesí-
tett, ipari árammal ellátott bontásra 
vagy felújításra ítélt ház eladó. A telek 
alkalmas üzleti vagy ipari tevékeny-
ségre is. Érdeklődni: Kacsóh utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Garzonlakást keresek megvételre a vá-
rosközpontban. Tel.: 06/30-440-2369.

Karcagon, a Hunyadi utca 15. szám 
alatti ház, 1377 m2-es, szabályos te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-313-692.

A Zug II-ben, 10 sor kertföld, ter-
mő gyümölcsfákkal, lakható épület-
tel, 1,78 erdő, 1300 m2 szántó, műút 
mellett eladó. Tel.: 06/30-587-9678.

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.

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

Vegyes 
Mosógép, vegyes poharak és tányé-
rok, indukciós főzőlap, magnós au-
tórádió, gázpalack, bevásárlókocsi, 
és elektromos masszírozó eladó. Tel.: 
06/20-572-6285. 

Eladó 600 literes, vas terménytáro-
ló (2.500 Ft), zománcozott fürdőkád 
(3.500 Ft), elektromos fűnyíró (5.000 
Ft), használt, zománcos bödönök, 
és Pannónia mechanikus varrógép 
(6.000 Ft). Tel.: 06/30-506-0279. 

Keresek olyan becsületes, nemdo-
hányzó, káros szenvedélyektől men-
tes, 60 év feletti nőt, aki ide jönne lak-
ni, segíteni, albérlet fejében. Kertes 
ház és sok bútor eladó. Tel.: 06/20-
230-1202. 

Nagy teljesítményű, 380-as ter-
ménydaráló, önitató, önetető, má-
zsa, mérőláda, pingpongasztal el-
adó Karcagon, az Attila utca 39. 
szám alatt. Tel.: 06/30-651-6640.

Pannónia-motormeghajtású, kor-
mánykerekes, üzemképes, forga-
lomból kivont lassújármű eladó. 
Tel.: 06/70-625-3138.

Műhely és garázsürítés! Nekem fe-
leslegessé vált, de másnak hasznos 
holmik eladók 5 Ft-tól - 2.000 Ft-ig. 
Például: kézi szerszámok, armatú-
ra, fém benzines kanna. Tel.: 06/30-
610-5738.

Téli gumi (195/65 R15 és 165/65 
R14), villanysütő (fehér, ablakos ajta-
jú), és 1 db Siesta kályha (3 éves) el-
adó. Tel.: 06/30-645-0694.

Eladó alumínium radiátorok (300 Ft/
tag), sózóteknő (4.000 Ft), vastek-
nő, hozzá faállvány (2.500 Ft), sütő-
lapát (nagy méretű, 2.500 Ft), alumí-
nium lavór (1.000 Ft), régi háttámlás 
szék (3x500 Ft), villanymotorok (1,5 kW, 
1440 f, 380 V, 18.000 Ft, 380/220, 750 
W, 2800 f, 18.000 Ft), birkafőző fakana-
lak (új, 1500 Ft/db), vas kézikocsi (4 q-ig 
bíró, 6.000 Ft), 150 éves, faragott ka-
napé, (ép kárpit, 25.000 Ft), fürdőszo-
baszekrény (anyagáron 2.500 Ft), spar-
helt (jobbos, platni ép, 30.000 Ft), tea-
tűzhely (balos, 15.000 Ft), méteres és 
görbe kályhacsövek (800 Ft/db), kony-
haasztalok (1.000 Ft/db). Visszahívást 
nem fogadok. Tel.: 06/30-967-5578. 

Másfél tonna teherbírású, rendszám 
nélküli diesel traktor, egytengelyes 
pótkocsival eladó. Tel.: 06/30-336-
6142. 

130 liter szilvacefre eladó. Tel.: 06/70-
225-7979. 

Kb. 14 q takarmányrépa eladó a Kis-
vénkertben. Tel.: 06/30-985-4064.

Eladó kistestű kölyökkutya-neve-
lő ketrecek (180x90x60, ikerpárban), 
ár megegyezés szerint. Cím: Karcag, 
Kacsóh utca 17. Tel.: 06/30-264-4608.

Termelői mézvásár (bevizsgált, zár-
jegyes) november 12-én Karcagon, a 
Reggel utca 33. szám alatt, a nagyka-
puban. Vendégem a helyszínen egy 
gyógyteára. Tel.: 06/30-696-5288.

Suzuki Ignis (1,3-as, 2006-os évjára-
tú, fekete színű, klímás, 1,5 év mű-
szakival) 590.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
06/30-612-5117. 

Családi ház eladó, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. Ugyanitt fából ké-
szült mázsa, gázkályha eladó. Cím: 
Karcag, Deák krt. 69. Tel.: 06/59-313-
595, 06/30-439-5304.

Kéménybe szikrafogó beszerzési 
áron eladó. Tel.: 06/30-455-6092.

55 cm-es Samsung TV (8.000 Ft) és 
számítógépasztal (10.000 Ft) eladó.  
Tel.: 06/30-320-3483.

Szemes kukorica eladó Karcagon. 
Tel.: 06/30-576-3348.

Hagyományos gyümölcsfák (6 faj-
ta: szilva, meggy, nyári alma, birsal-
ma, dió, füge), továbbá szamóca és 
málna eladó. Cím: Karcag, Kinizsi ut-
ca 45. Tel.: 06/30-266-2859.

Termelői Desiree burgonya és vö-
röshagyma kapható Karcagon, a 
Szivárvány utcai gumiszervizben.

Eladó őrölt édes és erős fűszerpapri-
ka termelőtől Karcagon, a Rákóczi ut-
ca 13. szám alatt. Tel.: 06/70-943-3479.

Minőségi használt ruhák, téli lábbelik, 
pulóverek, kabátok, örökzöldek kap-
hatók a SZŰCS-KER-nél Karcagon, a 
Szabó József utca 32/b alatt. Bejárat a 
Morgó Csárda parkolójánál.

Lada Samara (5 ajtós, fél év műsza-
kival, könnyűfém felnivel, új gu-
mikkal, gyári állapotú karosszéria). 
Elektronikai hibás, így bontásra is el-
adó, akár darabonként. Tel.: 06/59-
887-269.

Ford Escort 1.3-as (1998) bontott alkat-
részei, Renault Megane és Mercedes 
Vito alkatrészek eladók. Tel.: 06/30-
363-7951.

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.

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 kidol-
gozását, képkeretezést, műanyag 
nyílászárók forgalmazását, beépí-
tését, redőnyök, rovarhálók, sza-
lagfüggönyök készítését Karcagon, 
a Villamos utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-684-4941.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

A LEVENDULA 
MASSZÁZSSZALON 

új helyen várja 
kedves vendégeit.

Cím: Karcag, Kossuth Lajos 
utca - Szent István sgt. sarok. 
Tel.: 06/30-789-5323

Kapocsi Szilvia

Kedves 
Olvasóink!

Lapzárta: 
2016. november 14. 

(hétfő) 12 óra
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

Október 22-én Szentesen rendezték meg a diák és ser-
dülő lány országos bajnokságot, amelynek két karcagi sze-
replője is volt. A diák korcsoport 37 kg-os súlycsoportjá-
ban Tóth Noémi szerepelt, és bár titkon mindenképpen 
éremszerzésre vártuk, a sorsolás szeszélye, és az újfajta le-
bonyolítás nem hozott neki szerencsét. Egy jogos vere-
ség, és egy nagyon magabiztos győzelem után a harmadik 
mérkőzésén, vezető pozícióból a mérkőzés utolsó másod-
percében egy rajta végrehajtott akcióval veszített, így meg 
kellett elégednie a hetedik hellyel. A sors iróniája, hogy 
az általa legyőzött kislány végül a harmadik helyen zárt. 
A serdülő kategóriában viszont Domokos Sára a +69 kg-
os súlycsoportban rendkívül magabiztos versenyzéssel, 
három ellenfelét legyőzve ismét bajnoki címet szerzett. A 
verseny előtti felkészülését egy kéthetes betegség hátrál-
tatta, ami nem volt jó előjel számunkra. Sára viszont elő-
vette minden rutinját, és szívvel lélekkel küzdve, nagy csa-
tákban diadalmaskodni tudott a nyolc-tíz kilóval nehe-
zebb ellenfeleivel szemben. Teljesítménye, akaratereje pél-
damutató lehet sok sportoló számára. 

Október 15-én a hagyományos törökszentmiklósi „Cent-
rum” kupán nyolc karcagi fiatal képviselte városunkat, kö-
zülük ketten is életük első versenyén vettek részt. Szereplé-
sük sokat ígérő a jövőre nézve. Eredmények: Gyermek lány 
korcsoport 30 kg: Tótkomlósi Csenge I.; 34 kg: Tóth Réka 
II. A fiúk versenyében gyermek korcsoportban 29 kg: Fo-
dor Gábor III.; 35 kg: Tarjányi Gergő I.; Kovács-Bocskay 
Timur II.; +49 kg: Nagy Sándor I. Diák korcsoportban 29 
kg: Csanádi Zoltán I.; 37 kg: Tóth Noémi III. (fiúk között). 

Szűcs András

Újabb országos bajnoki cím

Angol nyelvi foglalkozások 
a „Refi”-ben 

Az idei tanévtől felajánlottuk az angol nyelv tanulásának lehe-
tőségét nagycsoportos óvodások számára. Ezek a foglalkozások, 
melyeket minden szerdán 16.30-tól tartunk, ingyenesek a gyere-
kek részére. Iskolánkban a személyi és a modern labori feltételek 
kiválóan alkalmasak a nyelv megismertetésére, kisgyerekkorban 
történő megszerettetésére.

Jó, ha a nyelvtanulást korán kezdhetik a gyerekek, ám csak ak-
kor van értelme, ha tanulmányaikat folytatni is tudják. A nyelv-
tanulás, nyelvtanítás megkezdésére már az általános iskola első 
osztályában lehetőséget biztosítunk. 

Szakértők kiemelik, hogy a 6-10 éves korosztályt olyan nyelv-
oktató tudja hatékonyan tanítani, aki az általános nyelvtanári 
képzettségen túl, a speciálisan e korosztály oktatásának mód-
szertanában is megfelelő jártasságot szerzett, továbbá ismeri az 
adott nyelv életkor-specifikus kultúráját is, és elsősorban nem pa-
píralapon képzeli el a nyelvórát. Harmadik évfolyam után is biz-
tosítjuk iskolánkban a nyelvtanulás folyamatosságát, hiszen a 3. 
osztály végére már tanulóink megcélzott tudásszinttel rendel-
keznek, és nem az alapoktól kezdik 4. osztályban a már kötelező-
vé vált első idegen nyelv tanulását. A második idegen nyelv tanu-
lási lehetősége választható 7. évfolyamtól.

Tanulóink választhatnak német, latin és orosz nyelvet. A B1 
szintet tanulóink elérik a 8. osztály végére, illetve az A2 és B2 
nyelvtudás szintet, képességüknek megfelelően. Több diákunk 
középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal kezdi meg tanulmánya-
it a középiskolában.

Iskolavezetés

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. október 30. (vasárnap)

Jászkisér - Karcag (0-0)
Ismét jászsági volt a karcagi csa-

pat ellenfele. Ezúttal Jászkiséren lép-
tek pályára labdarúgóink. 

A vendégek támadólag léptek fel, 
Kupai Krisztián kétszer is a kapu-
ra lőtt, de a hazaiak kapusa vetődve 
hárított. Két perc múlva Erdei Tibor 
távoli lövését Vincze védte. Ezután 
is a karcagiak játszottak mezőnyfö-
lényben. Szívós Gergő 25 méteres 
szabadrúgását Vincze még a bal fel-
ső sarok előtt megfogta. A 16. perc-
ben a védőkről lepattanó labdát Ko-
csis nagy helyzetben a kapus kezébe 
rúgta. A félidő hajrájában is akadt 
még karcagi gólhelyzet. Székely Dá-
vid becselezte magát egyenesen az 
ötös sarkáig, lövését Vinczének si-
került megkaparintania. A máso-
dik félidőben majdnem gólt ért el a 
hazai csapat. Egy szögletrúgás után, 
Drávai fejjel a felső lécet találta el, 
majd ismét a karcagi helyzetek kö-
vetkeztek. Két perc alatt kétszer ala-
kult ki gólhelyzet a hazaiak kapu-
jánál. Székely Dávid a kapusról ki-
pattanó labdát egyből kapura küld-

te, ám a kapus szögletre ütötte. A 
szöglet után nagy kavarodás támadt 
a jászkiséri kapu előtt, de Vincze, a 
hazaiak legjobbja ismét hárítani tu-
dott. Az 55. percben Székely Dávid 
elvitte a labdát a védők mellett, de a 
gólhelyzetben lévő csatárt a játékve-
zető sípjele érthetetlen módon meg-
állította. Öt perccel később ismét a 
sokat mozgó karcagi csatár próbál-
kozott, de a hazaiak kapusa védeni 
tudott. A 60. percben Faragó nagy 
lövése elzúgott a karcagi kapu fö-
lött. A 76. percben, a sok kihagyott 

helyzet után, végre megszületett a 
vendégek gólja. Kovács László jobb-
ról beívelt a kapu elé, és a jókor ér-
kező Székely Dávid 8 méterről a bal 
felső sarokba fejelte a labdát (0-1).

A 82. percben a karcagi „tűzijá-
ték” után Kocsis a kapu fölé lőtt. 

A mérkőzés lefújását követően 
majdnem tömegverekedésbe torkol-
lott a találkozó, néhány, a pályára 
berohanó néző miatt. Sőt, a két csa-
pat játékosai között is lökdösődés és 
szópárbaj alakult ki.  

B.I.

Eseménydús mérkőzés Jászkiséren

Fotó: KLBK

Tisztelt karcagi lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016 áprilisától a hulladékszállítás közszolgáltatási díjának a szám-

lázása, valamint a díjak beszedése a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkeze-
lő Zrt. (NHKV Zrt.) joga és feladata. Társaságunk az NHKV Zrt. megbízásából és nevében eljár-
va 2016. augusztus hónaptól végzi a számlázást, a számlák kijuttatását, valamint a korábbiak sze-
rinti díjbeszedők útján történő díjbeszedést.

A számlázás során a fizetési határidők eltolásával igyekeztünk az elmaradást egyenletesen el-
osztva terhelni az ügyfeleink felé, és törekedtünk arra, hogy az év végére a szokott periódus sze-
rinti számlázási rendünk kialakuljon. A társaságunk által megbízott díjbeszedők személyében is 
változások történtek. A fentiek miatt előfordulhatott, hogy a számla vagy a díjbeszedői megkere-
sés nem jutott el a fizetési határidő lejártáig az ügyfeleinkhez. A megadott eljárásrend szerinti mó-
don és tartalommal, a rendezetlen számlákról - postai úton - fizetési felszólítást küldtünk, amely-
ben kértük az elmaradt számlák kiegyenlítését. A rendezetlen számlák kifizetése történhet szemé-
lyesen az ügyfélszolgálatunkon, vagy banki átutalással, illetve az OTP bankban térítésmentes be-
fizetéssel a megadott számlaszámra. Az átállással, a számlák kijuttatásával, valamint a fizetési 
felszólítással kapcsolatos kellemetlenségekért tisztelettel kérjük szíves elnézésüket!

Egyben ismételten tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a csoportos banki beszedési megbí-
zással fizetőknek is folyamatosan küldjük a számlát, azonban nekik közvetlenül az NHKV Zrt. 
vonja majd le a számlájukról az esedékes díjat. Az ilyen módon teljesítőknek nem kell semmit ten-
niük, a banki levonás a teljes országos rendszer felállását követően fog majd teljesülni.

Ismételten megköszönjük szíves türelmüket és együttműködésüket, 
a kellemetlenségekért pedig kérjük szíves elnézésüket!

Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 


