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Az idei majális is két helyszínen, az erdei tornapályán és a főtéren 
zajlott. Az erdei tornapályán a Kötöny Népe IV. Nagykun Íjfeszítő 
Viadalra érkezett 250 versenyzőt Kovács Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke köszöntötte, és kívánt sikeres célokat ezen a napon. A Kötöny 
népe íjászainak szervezésében egy vezérfogadást is láthattak a ver-
senyre érkezők, majd a közös nyílzápor után kezdetét vette a verseny, 
ahol gyerekektől az idősebb korosztályig voltak íjászok.

A főtéren Jó ebédhez szól a nótával kezdődött a program, ahol 
Kolostyák Gyula és Kovács Marika énekelt, kísért Barkóczi Zoltán. 
A Sáray Band szórakoztató műsora után a Dalma Dance Club ma-
zsorettesei következtek. A Pom-pom együttes gyerekdalait követően 
Kocsis Tibor adott koncertet, a napot pedig a karcagi Hystori együt-
tes koncertje zárta.

A kirakodóvásárban anyák napi ajándékot és kézműves termékeket 
is lehetett vásárolni, a Bengecseg Alapítvány szervezésében pedig akár 
kenyérlepényt is süthettek a gyerekek és a felnőttek, vagy kipróbálhat-
ták a csigacsinálást, járhattak gólyalábon és kézműveskedhettek is. A 
hungarikum karcagi birkapörköltet is sokan megkóstolták. 

Majális Karcagon
A korábbi években elkezdett 

járdafelújítások folytatásaként 
színes térkövekkel újul meg a 
belváros több területe. Molnár 
Pál, a Városgondnokság igazga-
tója elmondta, hogy több mint 
1.000 négyzetméternyi járdasza-
kasz térkövezése történik meg 
várhatóan június 14-ig, amelyhez 
a forrást a közutak fenntartásá-
nak támogatása biztosítja. Az el-
ső szakasz a Püspökladányi úton, 
a rendőrségi szervizút és a Kál-
vin út között már elkészült, míg 
a Püspökladányi út Széchenyi Ist-
ván sugárút és Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca közötti szakaszán most 
zajlanak a bontási és térkövezé-
si munkálatok. Az elkövetkezen-
dő időszakban a Dózsa György 
út főtéri átjáró és a Táncsics kör-
útig húzódó járdaszakasza fog 
elkészülni, valamint a Szent Ist-

ván sugárúton a piaci bejáró utat 
és a toronyházi szervizutat össze-
kötő terület is új burkolatot kap. 
– A térkövek színe és formája, a 
város vezetésének a kérésére, tel-
jesen megegyezik az előző évek-

ben megkezdett járdafelújítások 
térköveivel – mondta Molnár Pál, 
aki azt is elárulta, hogy ahogyan 
az időjárás engedi, hamarosan 
elkezdődnek az utakon a kátyú-
javítási munkálatok is.

Térkövezéssel szépül tovább a város

KOVÁTS MIHÁLY EMLÉKNAPOK
2017. MÁJUS 12-18.

MÁJUS 12. 
14.00 Térzene (katonazenekar, Déryné Kulturális Központ előtt)
14.30 Ünnepi megemlékezés (Déryné Kulturális Központ)
16.00 Koszorúzás a Kováts Mihály domborműnél, „DÍSZELGŐ”
 bemutató
16.30 Kiállítás: „Lótartás a Kiskunságban” (Györffy István Nagykun
 Múzeum)
16.45 Előadás: „A Rákóczi-emigráció szerepe a huszárság európai
 és tengeren túli meghonosításában” (Kálvin u. 9.)
 Előadás: „Kováts Mihály életének kutatója Póka-Pivny Aladár”
 (Kálvin u. 9.)
 „Terítéken a terítés” a kézműves szakkör munkáiból  
 (Kálvin u. 9.)

MÁJUS 15. 
14.30 Váltó-futóverseny (Kálvin u. 9.)

MÁJUS 16. 
14.15 „Kováts Majális” (Kálvin u. 9.)

MÁJUS 17. 
14.15 „Amerika hőse: iskolánk névadója” történelmi vetélkedő                    
  

MÁJUS 18. 
11.00 A Kováts Mihály Huszárbandérium felvonulása
 Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékhelynél                                                       

Ünnepi rendezvényeinkre szeretettel várjuk!
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KÖZÉLET

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget 

szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve 
gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

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

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

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

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

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

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

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

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

06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Közéleti szilánkok
Pedagógusi 
közéletiség

(szabálytalan, 
szubjektív nekrológ)

Múlt hét elején elhunyt Cselényi Barna-
básné Váczi Irén, nyugdíjas középiskolai ta-
nárnő és közéleti személyiség. Hetvenkét 
éves volt, küzdelmes életút állt a háta mö-
gött. Magyar-német szakos középiskolai ta-
nári diplomát szerzett, és évtizedekig a kar-
cagi Gábor Áron Gimnáziumban több nemze-
déket is tanított. Volt tanítványai mindig me-
leg szeretettel említették őt, és tartották vele a 
kapcsolatot. A későbbiekben a Karcagi Öreg-
diákok Körének egyik lelkes szervezője és ki-
adványainak szerkesztője lett.

Viszonylag korán került nyugdíjba, de 
közéleti aktivitását megtartva, a ’90-es évek 
végén a Fidesz helyi önkormányzati képvi-
selője volt. Majd néhány év kényszerű szü-
net után, felkérésre a Miép helyi szervezeté-
nek – vagy inkább csoportjának – az elnö-
kévé választva folytatta közéleti tevékeny-
ségét. Valójában közelebbről ekkor ismer-
tem és értettem meg egy több évvel azelőt-
ti nyilatkozatát, amellyel vitatkoztam is ép-
pen e lap hasábjain. Azt nyilatkozta ugyanis 
képviselővé választása előtt az őt interjúvo-
ló szerkesztőnek, hogy ő „úgy politizál, hogy 
nem politizál”. Akkor sajnos értetlenkedve 
fogadtam kijelentését. Később igazat kellett, 
hogy adjak neki; „politizálás” alatt a köz-
ügyek szakmai megközelítését értette, nem 
a fogalom „hétköznapi értelmét”. Nem ér-
dekelték a pártok rivalizálásai, az egyre job-
ban belterjessé váló országos párthierarchi-
ák ilyen-olyan rangú funkcionáriusai; a köz-
érdeket tartotta mindenek előtt.    

Azokban az években sokat publikált a 
Karcagi Hírmondó hasábjain. Különböző té-
májú és műfajú publicisztikai írásaiban már a 
rendszerváltástól kezdődően erőteljesen kriti-
zálta a véleménye szerinti társadalmi igaz-
ságtalanságokat és a köz számára kedvezőt-
len folyamatokat. Stílusa közérthető, világos 
volt. Emlékszem, még Györffy György törté-
nészprofesszor is – Györffy István néprajztu-
dós fia – egyik levelében kiemelte, hogy élve-
zettel olvasta sorait. 

Nem láttam, illetve nem volt alkalmam 
soha, hogy egyetlen magyaróráját is meghall-
gassam, de emlékezetes maradt számomra, 
amikor Örley István, kevéssé ismert magyar 
írónak a munkásságáról beszélt néhányunk-
nak. A tragikus sorsú, fiatalon, 32 éves korá-
ban Budapest ostromakor bombatalálatot ka-
pott magyar író – akit még a hivatásos irodal-
márok közül sem mindenki ismer – egyik nagy 
kedvence volt. Elsősorban a stílusa és a való-
ság megközelítése miatt. S talán a küzdelmes 
sorsban is volt néhány rokon vonás.

Nyugodjék békében a karcagi földben.
 -ács-

Megyei hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 
önkormányzati választókörzetek képviselőinek májusi 

fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  május 23. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  május 23. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  május 22. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  május 22. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  május 23. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  május 16. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  május 15. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  május 17. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk.,
  Kisújszállási út 45. 

FM hírek

Jól haladnak a gazdák a tavaszi munkákkal, a vetés országszer-
te csaknem befejeződött. A fagykár azonban megviselte a növényi 
kultúrákat, az összegzés néhány hét múlva várható – fogalmazott 
a földművelésügyi miniszter. 

Dr. Fazekas Sándor arról is szólt, hogy a gazdáknak évek óta 
egyre szélsőségesebb klímához kell alkalmazkodniuk, átlagos idő-
járású évről ma már nem beszélhetünk. Az idén például csak áp-
rilis második felében érkezett meg a mezőgazdaságban várva várt 
jelentős mennyiségű csapadék: eső, sok helyen hó, havas eső hul-
lott. Ennek ellenére a tavaszi árpa, a magborsó, a zab, a zöldborsó, 
a cukorrépa, a napraforgó és a burgonya vetése gyakorlatilag befe-
jeződött, a kukoricának már csak 20 százaléka, a szójának viszont 
közel fele vár elvetésre.

A téli és a tavaszi fagy együttesen 40.000 hektáron okozott kárt, 
a legtöbb bejelentés Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és He-
ves megyéből érkezett. Eddig összesen 4600 káreseményt jelentet-
tek be a gazdák, de ez a szám még nőhet, hiszen a tavaszi fagykár 
bejelentésének határideje május 15-e - sorolta az adatokat az ag-
rártárca vezetője. Mint mondta, a tavaszi fagy leginkább a szőlő-
ben, az almában, a meggyben, a szilvában tett kárt.

Agrárkárenyhítésre ebben az évben 25 milliárd forint áll ren-
delkezésre, a kérelmeket az államkincstárhoz kell benyújtani. A 
miniszter kiemelte: a kockázat-megelőzés, a termelői öngondos-
kodás, a biztosítás kiemelt fontosságú. A kárenyhítési feltétele-
ket teljesítő termelő ugyanis kára jelentős részét visszakaphat-
ja. A gazdák számára további segítséget jelen a Földművelésügyi 
Minisztérium által kidolgozott áthidaló hitel, amely 100 száza-
lékos kamat-, kezességi díj-, továbbá a hitelfelvételhez kapcsoló-
dó költségtámogatást jelent a gazdáknak a kárenyhítő juttatás ki-
fizetéséig.

A vetés már csaknem 
befejeződött a földeken

Támogatói döntés született Jász-Nagykun-Szolnok megye Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Programja (TOP) keretében 
benyújtott projektek egy részéről, amelynek értelmében megkez-
dődhet 20,8 milliárd forint értékű fejlesztési forrás felhasználása a 
megye településein. A hírt Kovács Sándor, a megyei közgyűlés el-
nöke dr. Bene Ildikó megyei fejlesztési biztossal közösen megtar-
tott sajtótájékoztatóján jelentette be május 5-én (péntek) délután.

Kihirdették a nyertes 
pályázatokat

Kedves Olvasóink!
Hirdetéseiket a 

Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám alatti 
irodánkban (a Nimród Bioszálloda mögött, 

a volt munkásőrlaktanya épületében), 
a földszinten adhatják fel.
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A hagyományokhoz híven, 
idén is elbúcsúztak ballagás 
előtt a város vezetőitől a Szent-
annai Sámuel Középiskola és 
Kollégium végzős diákjainak 
képviselői és osztályfőnökei. 
Május 2-án, kedden a Városhá-
zán Dobos László polgármes-
ter, Kovács Szilvia és Gyurcsek 
János alpolgármesterek, vala-
mint dr. Czap Enikő aljegyző 
fogadta a négy 12. évfolyamos 
és egy technikus osztály képvi-
selőit. Rózsa Sándor jegyző és 
Szepesi Tibor képviselő hiva-
talos elfoglaltságuk miatt nem 
tudtak részt venni az esemé-
nyen. A végzős diákok egy-egy 
virágcsokorral és tarisznyával 
köszönték meg a város vezető-

inek a fáradságos munkájukat 
és támogatásukat, amelyet az 
évek során az iskolájukban ta-
pasztalhattak. A búcsúzó diá-
kok beszámoltak a város veze-
tőinek a szerteágazó terveikről, 
miszerint vannak, akik az iskolá-
ban szeretnének maradni tech-
nikusi képzésen, mások felsőok-
tatásba készülnek, de olyanok is 
akadnak, aki már dolgozni fog-
nak az iskola befejezését köve-
tően. – Mindenkiért szorítunk, 
hogy jól sikerüljön az érettségi-
je, a megmérettetése, és mind-
az, amit eltervezett a jövőjét te-
kintve, megvalósuljon. Sok si-
kert kívánunk! – mondta Dobos 
László polgármester útravalóként 
a városvezetés nevében. 

Szentannais ballagók búcsúztak a város vezetőitől

Hétvégén ballagtak a középiskolások
Május 5-én (péntek) délután a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma és a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium végzős diákjai, május 
6-án (szombat) délelőtt pedig a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium utolsó évesei búcsúztak iskolájuktól. A 
héten már megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák, amelyekhez mindenkinek sok sikert kívánunk!

Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 

Szakgimnázium
Szentannai Sámuel Középiskola 

és Kollégium
Karcagi SZC Varró 

István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
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Dr. Hoppál Mihály néprajzku-
tató és dr. Bartha Júlia turkoló-
gus mutatta be közösen szerkesz-
tett, Török hagyaték – Tanulmá-
nyok a magyar kultúra török kap-
csolatairól című kötetét április 
19-én az Ifjúsági Házban.

Először dr. Hoppál Mihály be-
szélt a kutatás előzményeiről, visz-
szanyúlva egészen 2014-ig, ami-
kor megfogalmazódott a kétol-
dalú, magyar-török kutatás ötle-
te. A törökök ekkorra már végez-
tek összehasonlító kulturális ku-
tatásokat Bulgáriában, Macedó-
niában és Romániában, rövide-
sen pedig hazánkban is elindultak 
a 150 éves török „vendégség” kul-
turális cserefolyamatainak hatása-
it felmérő vizsgálatok. Először ők 
mentek Törökországba 2016-ban, 
ahol nagyon szívélyes vendéglá-
tásban részesültek, majd a törökök 
jöttek Magyarországra. Mindkét 
oldalról összeírták a látogatások 
során szerzett tapasztalatokat, és a 
kötet jelentős része ezekből szüle-
tett meg (ezen kívül a törökök ki-
adtak egy három nyelven íródott 
kötetet is).

A tartalom összeállításakor ki-
emelt szempont volt, hogy olyan 
cikkeket, tanulmányokat válogas-

sanak ki, amelyek a nagyközön-
ség számára is érdekesek. A né-
pi diplomácia épülésében, amely 
az eredményes kutatás kísérőfo-
lyamata, a néprajzkutató az em-
beri kapcsolatok szerepét hangsú-
lyozta. Ugyanis ezek a hétközna-
pi találkozások biztosítják azt az 
érintkezési felületet, amelyen át 
leginkább megismerhetjük egy-
mást. Erre különösen jó példa a 
kultúrák közötti házasság, amiről 

az esemény végén személyes be-
nyomást is szerezhettünk, amikor 
egy közönség soraiból felszólaló 
(szintén néprajzkutató) férfi tö-

rök feleségével való házasságának 
történetéről, a két kultúra közöt-
ti, mindennapok során felismert 
egybeesésekről és párhuzamok-
ról mesélt. 

A kötetben – a teljesség igénye 
nélkül – vannak tanulmányok az 
ételkultúráról, a zenéről, a népi 
díszítőelemekről, a közös szavak-
ról. Dr. Hoppál Mihály reményei 
szerint a közös kutatás folytatód-
ni fog, a könyv pedig egyfajta ki-

egészítő tanulmányként, oktatá-
si anyagként is fog majd szolgálni 
az oktatási intézményekben. 

Dr. Bartha Júlia arról beszélt, 

hogy ez egy olyan terület, ahol 
egyik kutatás hozza magával a 
másikat; nem igazán lehet ezt ab-
bahagyni. Elmondása szerint be-
leszeretett a népi díszítőművé-
szetbe, amely egy rendkívül gaz-
dag téma. Tágabb kontextusba 
helyezve a kutatás előzményeit, 
az előadó Györffy István mun-
kásságáról szólt, aki egyebek 
közt azon munkálkodott, hogy a 
török összehasonlító néprajztu-
domány megvethesse a lábát ha-
zánkban, hogy a kutatókat köze-
lebb hozza egymáshoz. Valamint 

ő készítette el az első etnikai tér-
képet Törökországról. Györffy 
István mellett méltón áll Németh 
Gyula, Gaál László, Mándoky 
Kongur István neve, de ezt a ha-
gyományt folytatja dr. Bartha Jú-
lia is – Karcag ténylegesen a tur-
kológia bölcsője. A kivetített ké-
pek és a mögöttük húzódó tör-
ténetek igazán közel hozták a té-
mát az érdeklődőkhöz, és meg-
alapozták a kedvet ahhoz, hogy 
megismerkedjünk a kötettel.

Erdei Orsolya

Mérföldkő a török-magyar kapcsolatok kutatásában

OTTHON

Lisztmentes diós sütemény 

Tészta: 6 db tojásfehérje, 20 dkg dió (darált), 
20 dkg cukor, 1 csipet fahéj, 1 csipet só
Krém: 4 dl tej, 1 tasak vaníliás pudingpor, 15 
dkg vaj, 10 dkg porcukor
Díszítéshez: 5 dkg dió (darált)

Tészta
1. A tojásfehérjéket a csipet sóval kezdjük el felverni, és ha már lágy habállagot kapunk, ad-

juk hozzá a cukrot, és verjük kemény habbá. Végül óvatosan forgassuk össze a darált di-
óval és a fahéjjal.

2. A masszát osszuk kétfelé, és kb. 29x35 cm, sütőpapírral kibélelt tepsibe terítsük szét 
egyenletesen.

3. Külön-külön 180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 15 percig süssük őket.
4. Ha már kissé kihűltek, fordítsuk meg, és óvatosan húzzuk le a sütőpapírt, majd hagyjuk 

teljesen kihűlni. 

Krém
1. A tejből és pudingporból főzzünk pudingot, és hagyjuk kihűlni.
2. A szobahőmérsékletű, lágy vajat keverjük habosra a porcukorral, majd keverjük hozzá a 

pudingot, és ízlés szerint rumot vagy rum aromát.

Összeállítás, díszítés
1. A kihűlt lapokat vágjuk félbe (így 4 lapot kapunk). A krémet is osszuk 4 részre.
2. Egy lapot helyezzünk olyan tálra, amin majd vágni tudjuk a süteményt. Kenjük meg egy 

rész krémmel, tegyük rá a következő lapot, és így rétegezzük, amíg a 4. lap tetejére is rá-
kerül a krém. A tetejét díszítésképpen szórjuk meg darált dióval.

3. Hűtőben pihentessük pár órát mielőtt felszeleteljük. Ha szép szeleteket szeretnénk, a 
kést langyos vízben öblítsük le minden vágás előtt.

Hozzávalók (5 adag)

Elkészítése
Fotó: Internet

Játsszon Ön is 
a Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen 
névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 

szerkesztőségünkben 
2017. május 15-én (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt 
sorsolunk ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

felajánlásában.
A nyertest telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

Ki tartott vietnámi úti élményeiről 
előadást az Ifjúsági Házban?

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék a 
06/59-312-415-ös 

telefonszámon!
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A holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapja alkal-
mából a Spinoza Színház Herzl 
„Ha akarjátok, ez nem álom!” 
fantáziajáték-valós tényekkel cí-
mű előadását tekinthették meg 
az érdeklődők április 26-án 
(szerdán) a Déryné Kulturális 
Központban. A Karcagi Zsidó 
Hitközség nyitni szeretne Kar-
cag városa felé – ennek a folya-
matnak részeként valósult meg 
a kulturális program.

A megjelenteket Csillag Barna-
bás, a Karcagi Zsidó Hitközség el-
nöke köszöntötte, majd az emlék-
nap hátteréről beszélt.

- Az Országgyűlés 2000-ben 
határozott arról, hogy április 16-a 
a holokauszt magyarországi áldo-
zatainak emléknapja legyen. Az el-
ső ilyen megemlékezést 2001-ben 
tartották. 1944-ben a náci meg-
szállókkal együttműködő magyar 
közigazgatás és rendvédelem tagjai 
ezen a napon kezdték meg az első 
gettók és gyűjtőtáborok felállítását 
a korabeli Magyarország kárpátal-
jai területein. A Holokauszt Em-
lékközpont minden évben e na-
pon emlékműsorral, az áldozatok 
emlékfalainál pedig gyertyagyúj-
tással emlékezik meg a holokauszt 
nemzeti áldozatairól. Karcag vá-
rosának, a hitközségünknek is vol-
tak áldozatai. 778 karcagi zsidóból 
446-an haltak mártírhalált. Drá-
ga emléküket a templom előcsar-
nokában elhelyezett márványtáb-
lába vésett nevük, és a temetőben 
felállított mártír-emlékoszlop őr-
zi – sorolta az előzményeket az el-
nök. A karcagi hitközség jelené-
ről is szót ejtett, kitérve arra, hogy 

a közösség létszáma a természetes 
elhalálozások és a költözések miatt 
egyre csökken. Mára kicsivel több 
mint 10 tagot számlálnak. 

A hitközség néhány éve eldön-
tötte, hogy képletesen megnyitja 
kapuit a város lakossága előtt. 

- Ezzel a döntéssel azt szeret-
nénk elérni, hogy ismerjenek meg 
bennünket, ismerjék meg kultú-
ránkat, ismerjék meg a múltunkat, 
legyenek részesei a jelenünknek, és 

építsünk együtt egy közös jövőt. A 
közös jövőnk záloga az ifjúság és a 
tanulás – emelte ki Csillag Barna-
bás, majd elmondta, hogy a szín-
mű oktatási, közismeret-bővítési 
célzattal a megfelelő holokauszt-
szemlélet kialakulásához szeretne 
hozzájárulni.

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, városunk és 
térségünk országgyűlési képvise-
lője levélben osztotta meg emlé-
kező gondolatait a megjelentek-
kel, amelyet a hitközség elnöke ol-
vasott fel.

- Tisztelt Megemlékezők! A mai 
napon emlékezünk a Karcagi Zsi-
dó Hitközség 446 mártírjára, több 

mint 600 ezer magyar áldozatra, 
és azokra a túlélőkre, akik maguk-
kal hordozzák a testi és lelki sebe-
iket. A holokauszt egy nagylelkű, 
nemes harcokban edzett nép legal-
jasabb tette, amikor a magyar nép 
különbséget tett magyar és ma-
gyar között. Ártatlanokat, fegyver-
teleneket, gyengéket, kiszolgálta-
tottakat, nemzettársakat gyilkolt. 
Ezt a gyalázatos sebet Magyaror-
szág örökre viselni fogja. Köteles-

ségünk a holokauszt magyar-
országi áldozatainak emlék-
napján emlékeznünk és em-
lékeztetnünk, tanítanunk és 
példát mutatnunk a jelen és 
jövő generációinak, hogy ha-
sonló borzalmak soha többé 
ne ismétlődhessenek meg. A 
mártírok mellett tisztelettel 
és nagyrabecsüléssel említem 
meg azokat az igazakat, akik 
a vészkorszakban próbáltak 
emberek maradni, embereket 
menteni, és önzetlenül segíte-
ni – írta a tárcavezető. 

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnö-
ke és Dobos László, Karcag város 
polgármestere emlékező beszéde-
ikben megerősítették, hogy min-
dent meg kell tennünk annak ér-
dekében, hogy a jövő generációi hi-
teles képet kapjanak történelmünk 
ezen szégyenfoltjáról, és megaka-
dályozzuk, hogy valaha is hason-
ló történjen.

Sándor Anna, a budapesti Spino-
za Színház tulajdonosa, a színdarab 
producere pedig bemutatta az ál-
tala megálmodott és megírt dara-
bot, amely két kísértetiesen hason-
lító életutat bejárt férfi találkozását 
helyezi a középpontba. Ezen a kö-

zös szálon keresztül nyerünk bete-
kintést a zsidóság történetének ele-
mi fontosságú momentumába: Izra-
el állam megszületésének ötletébe. 
A producer elmondta, ez akkoriban 
olyan elképzelhetetlen gondolat-
nak számított, mintha ma azt mon-
danánk: „ne a Balaton-felvidéken 
vegyél telket, inkább a Hold má-
sik oldalán.” Herzl Tivadar és Max 
Nordau egymást inspiráló szelle-
mi találkozásain keresztül megis-
merkedhetünk a cionista mozgalom 
megalakulásának körülményeivel, 
és az önálló zsidó állam megvalósu-
lásáig bejárt hosszú út kihívásaival. 

Az előadás után Csillag Bar-
nabással beszélgettünk, aki a hit-
község nyitási kezdeményezéséről 
osztotta meg velünk a részleteket:

- Évekkel ezelőtt a karcagi hit-
község vezetőségében döntöttünk 
erről, hogy nyitunk a város lakos-
sága felé azzal a szándékkal, hogy 
ismerjenek meg bennünket, is-
merjék meg a múltunkat, a kul-
túránkat. Jusson el a fejekbe, hogy 
hogyan is élünk, miket is alkotunk 
– őszintén megmondom –, hogy 
vetkőzzék le az emberek a sztere-

otípiákat. Oktatással, tanulással, 
kultúrával, egymás megismerésével 
jutunk előre szerintem. Volt már 
több rendezvényünk Karcagon. Ta-
valy volt a Saul fia című film vetí-
tése, volt itt a Budapesti Fesztivál-
zenekar, amely a Zsinagógában 
adott nagyszabású koncertet. Volt 
már klezmerkoncert, könyvbemu-
tató, és van még rendezvény a tar-
solyban.

- A rendezvényeken és a kiad-
ványaikkal való megismerkedési 
lehetőségen túl mennyire elérhe-
tőek Önök a karcagi lakosság szá-
mára? - kérdeztük.

- Folyamatos szervezés alatt van 
a Zsinagóga látogathatósága, pil-
lanatnyilag még nyitvatartásunk 
nincs. Részleteket erről még nem 
tudok mondani, de szeretnénk lá-
togathatóvá tenni. Városismereti 
sétákon már idáig is volt erre le-
hetőség, és volt olyan próbálko-
zás, hogy a Múzeumok Éjszakáján 
nyitva volt a Zsinagóga. Minden-
kit szeretettel látunk, de a formá-
ját még meg kell találnunk ennek 
– árulta el az elnök.

Erdei Orsolya

A Karcagi Zsidó Hitközség kezet nyújt a város felé

Negyven napig tartó vietná-
mi útjáról tartott élménybeszá-
molót Papp György a Világjárók 
programsorozat keretében áp-
rilis 28-án (pénteken) az Ifjúsági 
Házban. Az előadó mesélt arról, 
hogy miért vágyott annak ide-
jén éppen a dél-kelet ázsiai or-
szágba, és az élmények ellenére 
miért nem térne már vissza oda.

Az est főszereplőjét, Papp Györ-
gyöt a rendezvény szervezője, a 
gyermekkönyvtár vezetője, Szabó 
Péterné konferálta fel. Papp György 
évekkel ezelőtt, 2011. december 16-
án indult Vietnámba, és negyven 
napot töltött a dél-kelet ázsiai or-
szágban. Rengeteg emléket őriz az 
útról, azonban ezekről – bár több-
ször kérték rá – még sosem tartott 
előadást. Most viszont engedve a 
kérésnek, több mint kétszáz fotón 
keresztül mutatta be a vietnámi 
mindennapokat a kíváncsi közön-
ségnek, és beszélt arról, hogy mi-

ért éppen Vietnám volt az úti cél-
ja. – Az életemnek volt három éve, 
amikor Csehszlovákiában dolgoz-
tam, ahova a vietnámi háború után 
elhozták a 13 és 20 év közötti gye-
rekeket szakmát tanulni. A szocia-
lista országok így segítették akkor 
egymást. Komárnoban dolgozott 
legalább háromszáz vietnámi, így 
mi is megismerkedtünk velük. A 
visszafogott, szerény, egyszerű, jö-
vőbe gondoló emberek élete ma-
gával ragadott – emlékezett vissza 
Papp György, aki akkor még nem 
gondolta volna, hogy egyszer eljut 
Vietnámba, de azt tudta, hogy ha 
lesz rá pénze, akkor nem a Bali szi-
getre vagy Kínába utazna, hanem 
Vietnámba.

Évekkel később, 2011. december 
16-án teljesült a vágya, és megér-
kezett a dél-kelet ázsiai ország-
ba. Elsőként az az utcakép ragadta 
meg, ahogyan a vietnámi emberek 
tömegesen robogókkal, egymást 
kikerülve közlekednek. Meg kel-

lett tanulnia, hogyan kell átkelni az 
út egyik oldaláról a másikra a nagy 
kétkerekű-forgalomban.

Beszélt arról, hogy a boltok sza-
kosodva vannak, és minden ter-
méknek megvan a maga utcája. 
Volt olyan bolt például, ahol csak 
próbababákat árultak, míg máshol 
öt eladó egymás mellett ülve fűré-
szeket kínált az utcán. Kiemelkedő-
nek nevezte a vietnámi emberek 
kedvességét és vendégszeretetét, 

amelyet már Komárnoban is meg-
tapasztalt a közös munka során. 

– Nem haragszanak az amerika-
iakra, hanem van egy speciális kö-
szönésük az amerikai turisták, fő-
leg a korosabbak felé, amely így 
hangzik: „Isten hozta ismét Viet-
námban” – mesélte Papp György. 
Az előadónak nagy kedvencévé 
vált a jellegzetes vietnámi tészta-
leves, amelynek az alapja a tyúk-
húsleveshez hasonló. Ahogy ő fo-

galmazott, az „időszámítást is tész-
talevesekben mértem, úgy, hogy 
a 15. és a 16. tésztaleves”. A jó ma-
gyar szokásokhoz híven, ő nem-
csak ezt, hanem minden más éte-
lét is maradéktalanul elfogyasztot-
ta, míg a vietnámi emberek csak 
éppen néhány falatot ettek belő-
le. Talán ezért se nagyon látott el-
hízott embereket az országban. – 
Azt nem tudom, hogy miért nem 
adnak fele akkora adagot nekik, ha 
tudják, hogy úgysem eszik meg – 
mondta Papp György, aki elárulta, 
hogy a maradék egy részét a ha-
laknak adják.

Mégis, hiába a sok élmény és 
emlék, nem térne vissza Vietnám-
ba. – Nem, mivel két nagyon jó viet-
námi barátom volt, és nagyon fájt, 
amikor elveszítettem a címüket. Így 
nincs már miért visszamenni, egy-
szer már megnéztem – zárta a be-
szélgetésünket Papp György.

Kapás Mónika

Negyven nap Vietnámban
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A Földművelésügyi Minisztérium az elmúlt év őszén rajzpályázatot hirdetett „A szüret je-
gyében” címmel. A szüreti időszak alkalmat ad arra, hogy gyönyörködjünk természeti szépsége-
inkben: a szőlőtőkék, tájak és a természet kiteljesülésének nagyszerűségében - olvashattuk a pá-
lyázati kiírásban. Református iskolánkban minden év őszén felelevenítjük azokat az emberi kul-
túrákkal egyidős hagyományokat, amelyek a szüreti időszakra esnek.

A pályázatra iskolánk tanulói 71 pályamunkát küldtek be, ezzel elnyerték a legtöbb rajzot be-
küldő iskola különdíját. Az egyéni megmérettetésben is szép eredmény született. A 2200 pályázat 
közül Bencsik Dominik 8.a osztályos tanuló II. helyezés ért el.

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr 2016. december 6-án vendégül látta tanítványainkat a mi-
nisztérium Darányi Ignác dísztermében tartott ünnepi díjkiosztó ünnepségen, valamint ingye-
nes parlamenti látogatást biztosított 71 tanuló és 7 fő kísérő nevelő részére. A Parlament látoga-
tására április 20-án került sor. Megköszönjük dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr 
támogatását, Némethné Molnár Ildikó szervező munkáját. Diákjainknak és a felkészítő nevelők-
nek gratulálunk.

Iskolavezetés, Refi

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”
  Orbán Tamás
Immáron hagyomány iskolánkban, hogy a 4. osztályos tanulók környezetismere-

ti versenyen mérik össze tudásukat. Erre a rendezvényre idén 2017. április 25-én ke-
rült sor. Nagy örömmel vettük, hogy városunk általános iskoláinak 12 tanulója neve-
zett a vetélkedőre.

A verseny célja, hogy ismerjék meg, szeressék és védjék is a természetet a felnövek-
vő generáció tagjai.

Változatos, érdekes feladatokkal kellett a gyerekeknek megbirkózniuk. A zsűri fo-
lyamatosan értékelte a feladatokat, az elért pontokat kivetítőn követhették nyomon. 
A szokásos TOTO és keresztrejtvény mellett villámkérdések, térképismeret, valamint 
a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz és lakóhelyünkhöz kapcsolódó feladatok tették izgal-
massá a közel két órára nyúló versengést. Az eredményhirdetésig beszélgettünk, ta-
pasztalatot cseréltünk és vendégül láttuk a gyerekeket és tanítóikat.
1. helyezett: Pintér Kornél (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola), Felkészítő tanára: Szabóné Sebestyén Erika
2. helyezett: Molnár Tifani (Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény), Felkészítő tanára: Kovács Lászlóné
3. helyezett: Birizló Csenge (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola), Felkészítő tanára: Szabóné Sebestyén Erika
4. helyezett: Kiss Cintia (Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény), Felkészítő tanára: Kovács Lászlóné
5. helyezett: Pintér Gabriella (Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény), Felkészítő tanára: Kovács Lászlóné
6. helyezett: Kis Viktória (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola), Felkészítő tanára: Szabóné Sebestyén Erika

Köszönjük a felkészítő tanárok és a zsűritagok munkáját!
Kovács Lászlóné és Cserés Gabriella               

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (mint főszervező), a 
PPG Trilak Kft. (mint rendező) és a Szobafestő- Mázoló- Tapé-
tázó Országos Ipartestület (mint védnök) fogott össze a ver-
seny megrendezéséhez. 

Az idei évben a Szakma Sztár (SZKTV) verseny alatt volt le-
hetőség a megmérettetésre, ahol az ország legkiválóbb tanu-
lói mellett helyet biztosítottak olyan versenyzőknek is, akik jó 
kézügyességgel rendelkeznek, és szeretnék magukat kipróbál-
ni egy tét nélküli remek versenyen. Az országból 10 iskola 20 
tanulója nevezett a versenyre. 

A KSZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma két festő tanulót, Bán Dávidot és Kiss 
Szabolcsot nevezte a vetélkedőbe. Első nap az I. feladatot, 
második nap a II. feladatot kellett elkészíteni egyénileg. A 
versenyidőt maximálisan kihasználva, nagyon szép mun-
kák születtek, amit a helyezések is tükröztek. A 20 versenyző-
ből Bán Dávid a harmadik helyet szerezte meg, míg Kiss Sza-
bolcs a negyedik helyen végzett. Az első napon készített fel-
adatával Bán Dávid a nap legjobb munkájával egy különdí-
jat vehetett át. Az iskolák közötti pontversenyben iskolánk 
volt a legeredményesebb, és így megnyert két tanterem ki-
festéséhez elegendő festéket, amelyet a PPG Trilak biztosított. 

Gratulálunk a versenyzőknek, és kívánom, hogy a jövőben 
minél több versenyen próbálják ki magukat, és szerepeljenek 
eredményesen!

Kovács Sándor felkészítő tanár

Jutalomkirándulás 
POSTALÁDA

Varrós sikerek a Tehetségkutató 
Festőversenyen.

Környezetverseny Kiskulcsoson
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HIRDETMÉNYEK

Lapzárta: 2017. május 15. (hétfő) 12 óra
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2017. május 27. (szombat) Liget úti Sportpálya
NYERJE MEG GYERMEKE OSZTÁLYKIRÁNDULÁSÁT

a Liget úti Sportpályán. 

4+1 fős csapatok részvételével füves kispályán, 2x12 perces játékidővel.
 Nevezni csak az osztályközösség szülőiből (férfi-női) összeállított csapatokkal lehet 

(kizárólag szülő - nevelőszülő - vagy nagyszülő).  
A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után kerül kialakításra.

Díjazás:
 I.  helyezett csapat 20. 000.- forint,
 II.   helyezett csapat  15. 000.- forint,
 III. helyezett csapat 10. 000.- forint,

hozzájárulás a következő osztálykirándulásához.

Csapatösszeállítás: kizárólag az osztályközösségből és a hozzátartozó szülőkből, nagyszülőkből állhat: 
12 fő diák (6 fiú-6 lány) 6 fő felnőtt (kizárólag szülő - nevelőszülő - vagy nagyszülő, pedagógus).

A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után kerül kialakításra, a pontos játékszabályok a Déryné facebook oldalán. 

Díjazás:
 I.  helyezett csapat 20. 000.- forint,
 II.   helyezett csapat  15. 000.- forint,
 III. helyezett csapat 10. 000.- forint,

hozzájárulás a következő osztálykirándulásához.

A csapat összeállítása kizárólag az osztályközösségből, minden további megkötés nélkül lehetséges (fiúk, lányok, apukák, anyukák)
Csapatlétszám: 16 fő (mérkőzésenként lehet más-más összeállítás).

A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után kerül kialakításra, a pontos játékszabályok a Déryné facebook oldalán. 
Díjazás: tárgyjutalom.

A csapat összeállítása kizárólag az osztályközösségből, 
minden további megkötés nélkül lehetséges (fiúk, lányok, apukák, anyukák)

Egy játékban 4 fő vesz részt, de minden játék után változtatható a csapat összeállítása.  
A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után kerül kialakításra, 

a pontos játékszabályok a Déryné facebook oldalán. 
Díjazás: tárgyjutalom.

Minden benevezett osztály 10 kg burgonya, 1 kg hagyma és 2 szál kolbász kötelező felhasználásával 
készített étellel nevezhet a versenybe, amelyet az osztálylétszámnak megfelelő adagban kell elkészíteni, majd elfogyasztani. 

A hozzávalókat a helyszínen vehetik át ingyenesen az előzetesen regisztrált csapatok. 
Egyéb felszerelésről, hozzávalókról, asztalról, székről stb. mindenki maga gondoskodik.

Díjazás:
 I.  helyezett osztály  15. 000.- forint,
 II.   helyezett osztály 10. 000.- forint,
 III. helyezett osztály 5. 000.- forint,

hozzájárulás a következő osztálykirándulásához.
(Az elkészített étkeket 12.00-13. 00 óráig bírálja a zsűri.)

 

anyukák és nagymamák részére, kizárólag az osztályból 
összeállított csapatok nevezhetnek. 

A 8x100 m váltófutást fejkendőben, seprűn ülve kell végezni. 
A váltás seprű átadással történik.   

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. május 22. (hétfő) 12.00 óra!

LABDARÚGÓTORNA SZÜLŐKNEK

SOR- és VÁLTÓVERSENY

KAPITÁNYLABDA BAJNOKSÁG

ÉLŐ AMŐBA

„BANYA-FUTÁS” 

NÉPI ÉTEL FŐZŐVERSENY SZÜLŐI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE
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Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos program részeként
meghirdeti Karcagon

„A legszebb konyhakertek” programot
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondoz-
za azt, termesszen benne a maga és a családja számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

Az év kiemelt témája: „Hasznos rovarokat a kertbe!"

A programban való részvétel feltétele:
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bé-
relt földterületen.

Nevezési kategóriák:
◆ Balkon: erkélyen kialakított ◆ Zártkert 1. - Zöldséges
◆ Mini: 50 m2 alatt ◆ Zártkert 2. - Gyümölcsös
◆ Normál: 50 m2 felett ◆ Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
◆ Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2017. május 20.
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása,

  vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
◆ Karcag Városi Önkormányzat (portán elhelyezett gyűjtődoboz)
◆ Falugazdász Iroda (5300 Karcag, Püspökladányi út 14.)

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük, ha fotó-
kat készítenek a balkonról, kertről, amely segíti a bírálók munkáját. 
Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen.

Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-

lyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommentes és hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő le-

gyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazá-

sa, öntözésnél csatorna/esővíz használata, madárbarát kert ki-
alakítása, azaz van benne madáretető, -itató, és -odú, ha a kert-
ben minél többféle fűszer- és gyógynövény található, és a ker-
tet több generáció műveli.

8. Az év témája: „Hasznos rovarokat a kertbe” – külön előny, ha 
a kertművelők minél több: 
•	 hasznos rovart csalogatnak be, tartanak kertjükben, 
•	 biztosítanak nekik életteret, különböző „rovarszállók”, „darázsga-

rázsok” vagy egyéb rovarbarát helyek kialakításával,  
•	 illetve minél több mézelő növényt tartanak kertjükben a mé-

hek számára.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés, és indokolt esetben 
különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.
Országos díj – Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász, Magyaror-
szág érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy El-
ismerő Oklevél, amelyet az országos eredményhirdetésen ünne-
pélyes keretek között dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) 
történik előzetes időpontegyeztetés alapján.

Eredményhirdetés 2017 őszén, a Lovasnapon. 
Várjuk minden zöldség- / gyümölcstermesztő kertművelő jelentkezését!

Kovács Szilvia
alpolgármester

HIRDETMÉNYEK

Tisztelt 
Ügyfelek!

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal

Karcagi Járási 
Hivatalában

2017. május 16-án (kedd)
a Karcag, Ady Endre u. 4. 
szám alatti irodaházban 

áramszünet miatt 
az

ügyfélfogadás 
szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Hodos Julianna
járási hivatalvezető

MEGHÍVÓ
A Déryné Kulturális Központban működő néptánccsoportok 

ruhatárának bővítésére gálaműsort szervezünk, amelyre 
szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját.

Tervezett program:
2017. május 20-án (szombaton) 18.00 órától 

a Déryné Kulturális Központ földszinti színháztermében 

GÁLAMŰSOR
Fellép a TOPORGÓK, a KOPOGÓK, az 

ÁRENDÁS és a PÁNTLIKA néptánccsoport, 
kísér a PIPÁS zenekar. 
Belépőjegy: 500 Ft/fő

Jelentkezés és további információ: 
Kovácsné Kerekes Katalin 

tel.: 06/30-850-1848, 
e-mail: katalinom@gmail.com

A rendezvény tiszta bevételét az intézményben működő 
néptánccsoportok ruhatárának bővítésére kívánjuk fordítani. 

Amennyiben nem tud részt venni rendezvényünkön, úgy 
támogatói jegyek (500 Ft/darab) vásárlásával segítheti 

céljaink megvalósulását!
Várjuk jelentkezését!
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2017. május 12. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Karcagi tükör
 Majális Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin     
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés 
 Vendég: Monori Sándor
 Téma: változások az építésügyi osztályon
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról
 Kovács Sándor megyei sajtótájékoztatója 
 Ballagó diákok búcsúztak el a város
 vezetőitől
 Majális
 Kun Lajos: Ördögszekér - riport
 Herzl színház - riport 
 Gazdaköri évértékelő - riport
 Háttér - különkiadás
 Téma: Varga Mihály nemzetgazdasági 
 miniszter beszéde az M4-es autóút
 alapkőletételénél
20.20 Karcag Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testületi ülése

2017. május 16. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet

19.15 Karcagi hírek

19.45 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise 
20.55 Karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimnázi-
um - ballagás és ünnepi istentisztelet

2017. május 18. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Karcagi tükör
 Jászkun Redemptio Emléknapja
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin     
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés 
 Vendég: Chrappánné Papp Ágnes
 Téma: Kováts Mihály Emléknapok
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról 
 Konferencia a Kátai Gábor Kórházban 
 Talpasíjász-verseny
 Kiskulcsosi Kavalkád - riport
 Georg Spöttle Karcagon
 Indul a strandszezon
 Háttér - különkiadás
20.20 Ballagás a Szentannaiban
21.20 Ballagás a Varróban

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

2017. május 06.

Mile Erika - Tóth Tamás 

Benjámin

2017. május 06.

Lévai Anikó - Kovács Zoltán

Születés

2017. május 03.

Tollas Ágnes - Johnathan 

Ouisse

Sári 

Halálozás

Péntek Andrea 

 (1977)

Május 13. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 14. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Pingvin Gyógyszertár 

 (Kossuth tér)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület 

vezetősége tisztelettel meghívja az egykor a 
karcagi laktanyában szolgálatot teljesített katonákat a 

2017. május 20-án (szombaton) 
tartandó rendezvényükre.

PROGRAM

11.00 Emléktábla koszorúzás
Helyszín: Ifjúsági Ház (volt HEMO épülete)
 Karcag, Püspökladányi u. 11. 

 Emlékszoba megtekintése 
Helyszín: a volt laktanya 9. sz. (parancsnoki) épülete, 
 1. emelet

12.30 Bajtársi találkozó – ebéd
Helyszín: Essen Kft. étterme 
 Karcag, Varró u. 1. 

A bajtársi találkozón való részvétel esetén 
regisztrációs díjat szedünk.

Jelentkezési határidő: 2017. május 15. 
Jelentkezés: az egyesület vezetőségénél személyesen, 
 illetve a 06/70-459-7290-es telefonszámon.

Vezetőség

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 13-14.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális 
állásajánlatai:

 - Minőségbiztosítási technikus - IFS megbízott (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
 - Egyéb számviteli foglalkozás - könyvelő (Kunmadaras),
 - Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Karcag),
 - Szerkezetlakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Esztergályos (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - betonminta-vétele-

ző (Karcag),
 - Rakodómunkás - anyagmozgató, egyszerűsített foglalkozás 

(Karcag),
 - Raktárkezelő - raktáros (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

lítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

lítási foglalkozás - segédmunka (Kisújszállás, Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - asztalos, szerkezet-

lakatos (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - állatgondozó (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-
168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtu-
ális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közműve-
sített, lebontásra vagy nagy 
felújításra szoruló ház eladó. 
Érdeklődni: Kacsóh utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.

Karcagon háromszobás, 
összkomfortos családi ház, 
teljes közművel és központi 
fűtéssel (gáz- és vegyes tü-
zelésű kazán) eladó. Kisebb 
csere is érdekel. Tel.: 06/59-
300-129.

Eladó Karcagon, az Ács utca 
12. szám alatti ház (három-
szobás, összkomfortos) akár 
két család részére is alkal-
mas, 20 m-es alsóépülettel, 
gazdasági épületekkel, ga-
rázzsal, gáz- és cserépkály-
hafűtéssel. A telek nagysá-
ga 1204 m2, akár társasház 
építésére is alkalmas. Tel.: 
06/30-967-5578, 06/30-645-
1845. 

Kétszobás családi ház lak-
ható alsóépülettel eladó. 
Tel.: 06/20-258-8997, 06/70-
580-2324.

Karcagon, a Sándor utca 27. 
szám alatt 303 m2-es be-
építhető porta eladó. Tel.: 
06/30-227-3246.

Eladó kerített kertföld a kur-
takertben. Tel.: 06/30-367-
9521.

Karcagon a városközpont-
ban eladó egy IV. emeleti, 
60 m2-es, téglaépítésű, két-
szobás lakás, mindenhez 
közel (bölcsőde, óvoda, is-
kola). Tel.: 06/30-533-1016.

Karcagon, előkertes, össz-
közműves, téglából épült 
kertes ház betegség miatt el-
adó. További építkezés bon-
tás nélkül megoldható. Tel.: 
06/30-635-9662. 

Karcagon kockaház nagy 
udvarral, alsóépülettel reá-
lis áron eladó. Szocpol nem 
igényelhető rá. Tel.: 06/30-
657-5918.

Karcagon 2-3 szobás albérle-
tet vagy eladó házat keresünk 
CSOK-kal. Irányár.: 25.000 Ft + 
rezsi vagy 4 M Ft. Tel.: 06/70-
349-1880.

Eladó 1,5 szobás lakás Kar-
cagon, a Táncsics krt. 13. 
alatt (II. lépcsőház 4. emelet). 
Ugyanitt 1 db új masszírozó 
derékalj eladó. Tel.: 06/30-
463-4179, 06/59-610-816.

Karcagon, részben felújított, 
100 m2-es családi ház sürgő-
sen eladó. Festés után köl-
tözhető. Irányár: 7.650.000 
Ft. Tel.: 06/20-533-8934.

Eladó Karcagon, a Rába ut-
ca 27. szám alatti 3 szobás 
családi ház (Kisföldek). Tel.: 
06/59-311-184, 06/30-458-
9526.

Karcagon, a Kátai Gábor ut-
ca 77/b alatt 3 szobás, fel-
újított, hőszigetelt, téglából 
épült családi ház eladó. Tel.: 
06/20-353-2939.

Karcagon, a Kisújszállási út 
117. alatt 2,5 szobás, összköz-
műves sátortetős ház, külön 
épített üzlettel, sok mellék-
épülettel eladó. Érdeklődni 
16 óra után és hétvégén. Tel.: 
06/30-490-3143.

Karcagon 1,5-3 szobás bú-
torozatlan házat kere-
sünk albérletbe, amit eset-
leg később megvehetünk. 
20.000-25.000 Ft + rezsiért 
(8 hónapot előre fizetünk). 
Május 15-i költözéssel. Tel.: 
06/70-349-1880.

Karcagon kórházhoz kö-
zel építési telek eladó. Tel.: 
06/30-385-3061.

Karcagon felújításra szoruló 
kis ház 913 m2-es telken 1,8 
M Ft-ért eladó. Tel.: 06/30-
944-8364.

Eladó 1,78 ha erdő, a Kuta-
tóval szemben 1300 m2 szán-
tó, és Zug II-es kertföldben 
10 sor gyümölcsös, jó álla-
potban lévő lakható épület-
tel, pincével. Ugyanitt 1 hek-
tárra való csávázott naprafor-
gómag eladó. Tel.: 06/30-587-
9678.

Régi típusú parasztház, tel-
jesen felújítva (a közművek 
is), aláfalazva két sor szige-
teléssel eladó. Tel.: 06/30-
219-6813.

Állat
Kopasztott, rántani való csir-
ke, kakas, jérce (3-4 kg) el-
adó. Vágás minden pénte-
ken, a megrendelést csü-
törtök délig kérem leadni. 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Kismalacok eladók (8 db 8 
hetes). Cím: Karcag, Petőfi 
utca 34. Tel.: 06/59-312-679, 
06/20-926-8228.

Amstaff anyától és német 
juhász apától 4 db 3 hóna-
pos szuka kutya oltva, fé-
regtelenítve eladó. Tel.: 
06/30-929-3851, 06/30-229-
5636.

Vegyes
Trapézlemez többféle szín-
ben kapható 1.450 Ft/m2-től 
(kerítésnek, tetőnek, garázs-
nak). Tel.: 06/30-265-4197.

Alufelni (15”-os, 4x100-as, fe-
kete-ezüst) nyári gumikkal 
szerelve eladó. Tel.: 06/30-
336-6150.

Indukciós főzőlap, autórá-
dió, elektromos masszíro-
zó, mosógép, bevásárlóko-
csi, gáztűzhely eladó. Tel.: 
06/20-572-6285.

Magyar kemping kerékpár 
eladó. Tel.: 06/30-201-5743.

Eladó férfi öltönyök, ingek, 
bőrkabát, ballonkabát, bun-
da, nagy leander. Tel.: 06/59-
401-959.

Patkányfogó kutyájával je-
lentkezzen nálam. Tel. : 
06/30-814-8822.

Eladó egy 2010-ben készült 
emeletes gránit síremlék a 
Borjúdűlő temetőben (elöl). 
Továbbá AML indukciós ket-
tős főzőlap, és 1 db masz-
százsfotel + lábmasszírozó. 
Tel.: 06/30-239-3397.

Benzines fűnyíró, robikapa, 
hajlított vázú női kerékpár, 
24-es és 26-os MTB kerékpár, 
gázrezsó, mosógép, centri-
fuga eladó. Tel.: 06/30-355-
7875. 

Jó állapotú, bontott hódfar-
kú cserép, nagyméretű tég-
la, faanyag, nyílászárók el-
adók. Tel.: 06/30-312-2728.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vál-
lalok. Török László, tel.: 06/59-
313-887 vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításo-
kat is vállalok. Sütő Kálmán 
ácsmester, tel.: 06/30-584-
2767.

Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállalko-
zó, Karcag, Szent István sgt. 
14. Tel.: 06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690.

Növényvédelmi szakirányí-
tást, szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.

Szociális végzettséggel há-
zi segítségnyújtás vállalok. 
Tel.: 06/30-321-5029.

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nád-
udvar, Nagyrábé, Püspök-
ladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

Utánfutóval kisebb-nagyobb 
fuvarokat vállalok, akár tá-
volságit is. Tel.: 06/30-265-
4197.

Hétvégente takarítást vál-
lalok. Tel.: 06/70-527-0343. 

Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, dísz-
púrhab-ragasztást, egyszerű 
és díszes kivitelben vállalok. 
Megbízható öreg szaki. Tel.: 
06/70-530-0852.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:

Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig

Pénteken nincs hirdetésfelvétel.
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SPORT

Ismét „Nagykun”, és most Kis-
újszállás adott otthont ennek az 
országosan is különlegesen nagy 
hagyományú sportrendezvény-
nek. Annak a „miniolimpiának”, 
amelyen ha részt vesz valaki, akár 
egész életére kiható élményekben 
részesülhet sportolóként, szurko-
lóként, felkészítő edzőként, tanár-
ként egyaránt. 

Alig fejeződik be egy verseny, 
máris hiányzik mindenkinek az 
a légkör, ami csak ott érezhető és 
már a 2 év múlva újra megren-

dezésre kerülőre gondolunk. Így 
volt ez a legutóbb Túrkevén, és 
minden bizonnyal így lesz ez az 
50. éves jubileumát Karcagon ün-
neplő viadalon is a XXVI. Nagy-
kun Diák Sportviadalon 2019-
ben.

A Varró SZKI sportolói min-
den alkalommal igyekeznek fel-
kapaszkodni a nagy múltú isko-

lák mögé. Így volt ez most is. At-
létikában, kispályás labdarúgás-
ban, kosár- és röplabda sportág-
ban szerettünk volna minél elő-
kelőbb helyezéseket elérni. Ezért 
szorgalmasan készülődtünk di-
ákjainkkal a sportági edzéseken 
az intézményben a testnevelő ta-
nárok irányítása mellett. A diák-
olimpiai megyei bajnokságokon 

szerzett tapasztalatok alapján is 
reményteljes szereplésben bíz-
tunk, különösen a kispályás lab-
darúgásban.

Példaértékű volt a felkészülés a 
karcagi középiskolákkal is, több 
közös edzőmérkőzést is játszot-
tak csapataink. Gratulálunk a 
Nagykun Református Gimnázi-
um összetett 1. helyéhez, a Szent-
annai Sámuel Középiskola ösz-
szetett 3. helyéhez. Az első nap 
időjárása a télre, a második na-
pé a tavaszra, a harmadik pedig 

inkább őszre emlékeztetett. Úgy 
éreztük, hogy a nyár mégis fo-
lyamatosan jelen volt a szívünk-
ben, hiszen a mostohának tűnő vi-
szonyok között is sikerült olyan 
versenyzést produkálnia minden 
résztvevőnek, ami ha nem is világ-
rengető, de a Nagykun hagyomá-

nyokhoz méltó volt minden szin-
ten, a csoportmeccseken, a hely-
osztókon és a döntőkben egyaránt 
a Karcagi SZC Varró István SZKI 
sportolói részéről.

A Karcagi SZC Varró István 
Szakgimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium legeredményesebb 

fiú versenyzője Tóth Patrik, leány 
versenyzője pedig Ágoston Viktó-
ria lett.

Az elért eredményekhez gra-
tulálunk minden résztvevőnek!

Testnevelők
KSZC Varró SZKI

„A nyár folyamatosan jelen volt a szívünkben”

Eredmények:
Atlétika: 

1. hely - Tóth Patrik (távolugrás) 
1. hely - Molnár Bálint (gerelyhajítás)
2. hely - Nagy Péter (súlylökés) 
2. hely - Farkas Dávid (400 m-es futás)
3. hely - Tóth Patrik (200 m-es futás) 
3. hely - Farkas Sándor (1500 m-es futás)

Összetett: 3. hely - fiú csapat 
Kispályás labdarúgás: 1. hely 

Balogh Csaba, Balogh Dávid, Balogh József, Balogh Norbert, 
Farkas Dávid, Farkas István, Farkas Sándor, Farkas Zoltán, 
Katona Tibor, Kupai Krisztián, Nagy Péter, Saliga Ádám, Se-
res Gergő 
felkészítő tanár: Fodor Csaba

Kosárlabda - fiú: 3. hely
Bakó Antal, Bérczi Máté, Csukodi Kálmán, Fekete László, 
Johan Márk, K. Nagy Norbert, Kovács Benedek, Molnár Bá-
lint, Sípos Ádám, felkészítő tanár: Kiss János 

Röplabda - fiú: 3. hely
Balogh Csaba, Csukodi Kálmán, Fekete László, Johan Márk, 
Sípos Ádám, Szendrei Imre, Seres Gergő, Tasi Péter, Tóth Pat-
rik, felkészítő tanár: Szabó Andrea

Röplabda - leány: 5. hely 
Kosárlabda - leány: 6. hely

Karcag-Újszász 2-1 (2-0)

A csépai győzelem után ezút-
tal is a jó eredmény elérésében 
reménykedett a hazai csapat. A 
karcagi együttes az alábbi ösz-
szeállításban futott ki a pályára: 
Fekete-Daróczi, Orosz, Szőke N., 
Kupai K., Farkas S., Szentannai, 
Szívós G., Székely, Kovács L., Er-
dei.
Edző: Orosz István.

Jól indult a találkozó, mivel már 
az első percben megszerezte a ve-
zetést a karcagi csapat. Egy jobb 
oldalról beívelt szögletet a berob-
banó Szőke N. a bal felső sarokba 
fejelt (1-0). 

A 15. percben Daróczi elhú-
zott a jobb oldalon, majd kapu-
ra ívelt, és a léc alá tartó lövését 
Kovács csak másodszorra tudta 
megkaparintani. A 18. percben 
Szentannai 25 méteres szabad-
rúgása elment a jobb kapufa mel-
lett. A 27. percben Erdei a 16-os 
sarkáról hirtelen kapura lőtt, de 
lövése a felső léc fölött zúgott el. 
A 37. percben egy vendégszöglet 
után Tóth N. kapásból a kapu fö-
lé bombázott. A 40. percben Szí-
vós G. távoli lövése a felső lécen 

csattant, a kapus csak nézte a je-
lenetet. A félidő utolsó percében 
megszületett a második gól is. 
Szentannai szögletét a balról ér-
kező Farkas a kapuba bombázta 
(2-0).

Az 54. percben Szentannai 30 
méteres szabadrúgását biztosan 
védte Kovács. A 60. percben Da-
róczi elhúzott a jobb oldalon, majd 
középre adott, de egy védő az 
utolsó pillanatban szögletre rúgta 
a labdát. A 62. percben Szentannai 
30 méteres szabadrúgása elment a 

bal kapufa mellett. A 81. percben 
Gazdag 18 méteres lövése elgurult 
a jobb kapufa mellett. A 84. perc-
ben Terjék 50 méteres átadásával 
Daróczi elfutott, labdája túljutott 
a kapuson, de egy védő még szög-
letre tudott tisztázni. A 87. perc-
ben megszerezte a szépítő gólt az 
újszászi együttes. Szarvák egy 25 
méterről küldött, jól eltalált lövé-
se bombaként vágódott a jobb fel-
ső sarokba (2-1).

B.I.

Győzelem Újszász ellen
L A B D A R Ú G Á S

Fotó: KLBK


