
Tavaly, a XVIII. Karcagi Birka-
főző Fesztiválon több mint ötszáz 
öntöttvas lábasban, bográcsban 
főtt a birkatest, így a verseny nap-
ján több ezer adag pörkölt fogyott 
el. Legtöbben a hungarikum kar-
cagi pörkölt receptje alapján főz-
tek, de voltak kiskunok, hortobá-
gyiak, akik saját ízesítéssel álltak 
a zsűri és a közönség elé. Az 1999-
ben hódító útjára indult birkafőző 
verseny az elmúlt évek során fesz-
tivállá nőtte ki magát, és szerte az 
országból, sőt az országhatárokon 
túlról is több mint 10.000 látoga-
tót vonzott évről-évre. 

A város lázban ég, mindenki 
várja a hétvégi nagy rendezvényt, 
hiszen a „birkafőző” Karcag leg-
nagyobb és leglátogatottabb ren-

dezvénye. Az előrejelzések szerint 
jó idő lesz a fesztivál idején, de a 
szervezők a rossz időjárásra is fel-
készültek – tudtuk meg Szepesi Ti-
bor főszervezőtől, aki elmondta azt 
is, hogy a rendezvény garantálja 
a szórakozást minden korosztály 
számára, hiszen két napon keresz-
tül színes és változatos programok 
szórakoztatják a közönséget. Min-
den érdeklődő meg tudja-e majd 
kóstolni a híres pörköltet? – vető-
dik fel minden évben a kérdés. A 
rendezők erről is gondoskodnak, 
hiszen a későn érkező vendégek 
számára a helyi éttermek kínálják 
étlapjukon a karcagi birkapörköl-
tet. Szombaton, a főzőverseny nap-
ján bizonyára nagyon nehéz dol-
ga lesz a zsűrinek, hiszen több száz 

adag pörköltből kell majd kiválasz-
tania a legjobbakat, és eldöntenie 
azt, hogy ki kapja meg a vándor-
serleget. Vajon az idén hány lábas-
ban rotyog majd a birkapörkölt?

Mindenkinek jó szórakozást 
kívánunk!

A fesztivál programja 
a 7. oldalon.
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Megdől a tavalyi rekord?

TÁJÉKOZTATÓ ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS 
FORGALOMELTERELÉSRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a XIX. Karcagi Birkafőző Fesztivál miatt 
2017. június 23. (péntek) 06.00 óra és 2017. június 25. (vasárnap) 14.00 óra között 

teljes útlezárás lesz

 - a Múzeumpark környékén (Bajcsy-Zsilinszky utca, Kálvin 
utca, Püspökladányi út, József Attila utca és Kálmán utca);

 - a Kossuth téren a Dózsa György u. 2. (hírlapárus) – Madarasi 
u. 2. közötti útszakaszon;

 - a Kossuth téri szervizúton.
A lezárt területek környezetében forgalomlassítás és

 esetleges elterelés várható.
A rendezvény ideje alatt a Szabó József utcán (Kálvin utca és Széchenyi sgt. között) for-

galmirend-változás lép életbe! Ezen útszakaszon TILOS a megállás, amelynek betartását 
a rendőrség kiemelten ellenőrzi.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Lakosság és a Látogatók figyelmét, hogy a kordonnal lezárt te-
rületen belül, valamint a be- és kiléptető kapuknál kamerák kerülnek elhelyezésre. 

A rendezvény területe KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
Kérjük, ne vezessen megszokásból, legyen körültekintő!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Szervezők

- Újból bebizonyosodott, az emberek, ha kell, segítenek 
- mondta dr. Szabó Mária, a Kátai Gábor Kórház Újszülött- 
és Gyermekosztálya osztályvezető főorvosa, amikor átvet-
te az osztály részére azt az adományt, amelyet szülők ad-
tak össze.

Szabó-Cinege Jolán harmadik alkalommal gyűjtött már 
az osztály kis betegeinek. Az elmúlt hetekben több száz gyer-
mekruhát, pizsamát kapott. Volt olyan édesanya, nagymama, 
aki bébihordozót, fürdetőkádat ajánlott fel neki. A 15 doboz-
nyi ruhát ő adta át a kórház két osztályának. 

- Nem gondoltam, hogy ennyi jószívű anyuka, nagyma-
ma van. A ruhák, játékok mellett érkeztek könyvek, cumis-
üvegek, és szerencsére már nemcsak csecsemőruhák, ha-
nem nagyobb gyerekekre való ruhák, pizsamák, papucsok, 
de rengeteg zoknit, harisnyát kaptam, ami szintén jó lesz 
majd a betegekre. Bár tisztasági csomag kevesebb van, de 
egy doboznyi cumisüveg is összegyűlt Karcagról, Kisújszál-
lásról és Tiszaszőlősről - ezeket is elhoztam a kórháznak - 
mondta az édesanya, aki folytatja a gyűjtést.

Több száz ruhát gyűjtött 
a betegeknek

A mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelme címmel tartott 
szakmai konferenciát június 6-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tűzmegelőzési Bizottság és a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség a gazdáknak. A megjelenteket Lévai Kálmán tűzoltó ezredes, ki-
rendeltség-vezető köszöntötte, majd előadások hangzottak el az ara-
tással kapcsolatos tűzvédelmi előírásokról, a mezőgazdasággal kap-
csolatos veszélyes áruk szállításának szabályairól, valamint a szabad-
téri tüzek megelőzéséről, és az irányított égetés szabályairól.

Tűzvédelmi konferencia
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Meghívó
A KULÁKÜLDÖZÉS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
alkalmából

2017. június 29-én (csütörtökön) 9.30 órától
megemlékezést tartunk a Római Katolikus Templom 

előtti parkban álló kopjafánál
(Széchenyi sugárút - Püspökladányi út kereszteződése).

Emlékező beszédet mond: 
dr. Pintér Zoltán Árpád, középiskolai tanár.

Közreműködik: 
Szendrey Gitta, a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

volt hallgatója, az új évadban 
pedig a Katona József Színház művésze.

Koszorúzás

Rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk!

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
A vég kezdete 
vagy a kezdet 

vége
Így kommentálta egy régi ismerősöm az 

Andorra - Magyarország VB selejtező lab-
darúgó mérkőzés végeredményét nekem és 
egy szintén régi barátomnak. Látta aztán, 
hogy nem annyira szellemes a „bon mot”-ja, 
úgyhogy nem is forszírozta tovább. Ugyan-
is mindhárman tudtuk, hogy a ballibes saj-
tó kárörvendezése nem ismer majd határo-
kat. Jönnek majd a gúnyolódásaikkal, poén-
jaikkal. Tudják, hogy a focin keresztül lehet a 
legvulgárisabban támadni a kormányt. Jö-
hetnek a demagógiával; a stadionépítéseket 
összevethetik az egészségügy helyzetével, és 
minimum eljutnak Mészáros Lőrincig.

Mert való igaz, kis hazánkban mindenki 
ért a focihoz. S különösen a szövetségi kapi-
tány szerepköréhez, amit sokan át is venné-
nek, mondván: ilyen eredményeket ők is tud-
nának produkálni. Amiben kétségtelenül iga-
zuk is lehet. (Azt viszont már elfelejtik hozzá-
tenni, hogy az egy évvel ezelőtti EB sorozatot 
már nem valószínű.)

Így van ez már nagyon régóta. Nem min-
den nosztalgia nélkül emlékezem vissza fia-
talkoromra, amikor is egy kis Tisza-menti fa-
luban a falusi pék volt a községi csapat edző-
je. Futball fanatizmusa egyszerűen csodálat-
ra méltó volt. 

Tudvalevő, hogy az akkori pékségekben 
nem volt leányálom dolgozni. Nyáron ott áll-
ni a kemence előtti lépcsős gödörben, és a sü-
tőlapáttal tologatni be a kenyereket, majd ki-
szedni, nem a vágyálmok közé tartozott. S 
persze előtte még a dagasztást, a kovászo-
lást is elvégezni. Mindezt többnyire éjszakai 
műszakban, mert már kora hajnalban szál-
lították ki az üzletekbe a kenyeret és a többi 
pékárut. Azt gondolhatnánk, edzőnk nappal 
aludt, hogy kipihenje a munkavégzés fára-
dalmait. De tévedünk. Néhány órás szender-
gés után már kint volt a futballpályán, és ha 
nem is abban az iramban, mint a játékosok, 
de ő is futva követte az edzést. Ha azt mond-
ták volna neki, hogy holnaptól kezdve ő lehet 
a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de 
ha a jövő évi VB-n a válogatott nem játssza 
a döntőt, főbe lövik, akkor is elvállalta volna.

Lehet, hogy az ilyen fanatikusok hiányoz-
nak manapság a magyar futball terrénumá-
ról? Nem hinném. Bár kétségtelen, az andor-
raiaknál ehhez hasonlót láthattunk most. 

De hát, ezért is szép ez a sportág.

 -ács-

XIX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
KIÁLLÍTÁSOK ÉS KIÁLLÍTÓHELYEK 

NYITVATARTÁSA 
2017. június 24-én (szombaton)

10.00-16.00 óráig 
 - Református Nagytemplom „Nyitott templom-temp-

lomtúra” – ingyenes program
10.00-17.00 óráig 

 - Györffy István Nagykun Múzeum (Karcag, Kálvin u. 4.) 
 - Kántor Sándor Fazekasház (Karcag, Erkel Ferenc u. 1.)
 - Nagykunsági Tájház (Karcag, Jókai u. 16.)
 - Szélmalom (Karcag, Vágóhíd u. 24.)
 - Orvostörténeti és Patikagyűjtemény (Karcag, Széche-

nyi sgt. 45.) 
 - Kövesdaráló (Karcag, Kisújszállási u. 18.)
 - Tűzoltó Történeti Kiállítóterem (5300 Karcag, Horváth 

Ferenc u. 1.) telefonos bejelentkezéssel: +36-20-924-2514

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

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2017. július 7-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Soron kívül ülésezett Karcag Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete június 12-én, hétfőn. A 2015. évi Milánói Világ-
kiállítás magyar pavilonjának megkezdődő bontása miatt a kép-
viselőknek a Sámándob Karcagra történő szállításáról, az épí-
tőanyagok tárolásáról, valamint jogi felügyeletéről kellett dön-
teniük.

A képviselő-testület még 2015-ben döntött arról, hogy – ameny-
nyiben mód és lehetőség lesz rá – vállalja a Milánói Világkiállítás 
magyar pavilonjának (más néven: Sámándob) Karcagon történő 
felállítását és működtetését. Idén az elképzelést kormányhatáro-
zat is támogatta, így Karcagon, az Erzsébet-ligetben fog felépülni 
a négyévszakos, kulturális és hagyományőrző tevékenységek lebo-
nyolítására is alkalmas magyar pavilon.

Dobos László polgármester elmondta, hogy a Sámándob eddi-
gi működéséért a Kárpátok-Alpok Zrt. volt a felelős, akinek a fel-
adatai a bontási munkálatokkal és az elemek hazaszállításával vé-
get érnek. Ez viszont azt is jelenti, hogy a továbbiakban Karcag Vá-
ros Önkormányzatának kell gondoskodnia az újraépítési helyszí-
nen a teljes körű infrastruktúra kiépítéséről, a kapcsolódó engedé-
lyek beszerzéséről, a pavilon Karcagra szállított elemeinek átvételé-
ről, őrzéséről, tárolásáról, majd ezt követően a pavilon újratervezé-
séről, valamint a pavilon újraépítési feladatainak teljes körű lebo-
nyolításáról. Erre az önkormányzat az idei évben 328,9 millió forin-
tot, a 2018. évben pedig 1108,1 millió forintos támogatást kap. Az 
újraépítés után az önkormányzat feladata lesz a pavilon üzemelteté-
se és fenntartása, amelyben többek között olyan programok kapnak 
majd helyet, mint a kazah-kun lovas élménybemutatók, kézműves 
bemutatók, ugyanakkor rendezvényközpontként tudományos kon-
ferenciáknak is helyszínéül szolgál majd az épület. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag támogatta a tájékoztatót a pavilon újjáépítéséről.

A képviselők egybehangzóan döntöttek arról is, hogy a pavilon 
bontása során az átadás-átvétel folyamatos jogi felügyeletével egy 
budapesti ügyvédi irodát bíznak meg, amely három árajánlat közül 
a legkedvezőbbet adta. A teljes műszaki dokumentáció átvételére és 
teljes körű felügyeletre azért van szükség, hogy a pavilon jogtisztán 
kerülhessen Karcagra. 

A pavilon elemei folyamatosan kerülnek Karcagra, összesen 35-
40 kamionnyi anyag fog érkezni Milánóból, amelyeket a beépíté-
sig biztonságos helyen kell tárolni. Erre is három árajánlatot kért be 
az önkormányzat, amely egyrészt a kamionokról történő lepako-
lást, másrészt pedig a tárolási költségeket tartalmazza. A legkedve-
zőbb árajánlatot egy karcagi cég adta, amellyel a testület döntése ér-
telmében szerződést kötnek. Dobos László polgármester elmondta, 
hogy ez logisztikai szempontból is előnyös, hiszen mivel a cég kar-
cagi székhelyű, így nem más településről kell ideszállítani az építke-
zés során szükséges elemeket.

A testület munkaterv szerinti következő soros ülését június 29-
én, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Soron kívüli testületi ülés

XIX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
A KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA FENNTARTOTT BE- ÉS KI-
LÉPTETŐ KAPUK, PÉNZTÁRAK HELYE:
 - Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár (volt HEMO) – Bajcsy-

Zsilinszky u. – Püspökladányi u. sarok
 - József Attila u. – Kiss Antal u. sarok
 - Sportcsarnok – Kálvin u. – Kisújszállási u. sarok
 - Kossuth tér – Református templom előtt  (ÚJ!)
 - a KSZC Varró István Szakgimnázium előtt – Varró u. – 

Forint u. sarok

Csak karszalaggal 06.00-18.00 óráig, kizárólag gyalogos 
forgalom részére (pénztár nincs)

 - a Gimnázium előtt – Madarasi u. 1-3.
 - Horváth Ferenc utcában a Gimnázium hátsó kapujánál
 - Kossuth téri parkban a református templom mellett a 

Juhszárnyéknál
 - a rendőrség előtt

Csak menekülésre - volt ÁFÉSZ – Kálvin u. - Árpád u. sarok

Képünkön Rózsa Sándor jegyző és Dobos László polgármester
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RIPORT

A Művészeti Iskola képzőművé-
szet tanszaka kiemelkedően szere-
pelt a közelmúltban megrendezett 
IV. Krutilla József Országos Akva-
rellfestő Versenyen, valamint a gye-
rekek válogatott alkotásaiból nem-
rég egy kiállítás is nyílt a Déryné 
Kulturális Központban. Ezen ese-
mények apropóján megkerestük 
Kabai László művésztanárt, hogy 
kicsit jobban megismerjük az általa 
vezetett tanszakot. Egy órát is sike-
rült megnéznünk a Kováts Mihály 
Általános Iskola hátsó udvari ter-
mében, ahol heti két alkalommal, 
délutánonként folyik az oktatás.

Tizenkét éves a 
tanszak

A tanszak 2005 óta működik, 
egy kisebb megszakítással Kabai 
László képzőművész-tanár, fotog-
ráfus vezetésével. Kiemelt célja az 
alapkészségek oktatása (rajz, fes-
tészet, mintázás). Néhány konk-
rét példát említve, a gyerekek fog-
lalkoznak távlattannal, em-
berábrázolással, színtannal, 
tájfestészettel, land art-tal. 
A foglalkozások inkább gya-
korlati jellegűek, de mindig 
kellő figyelem jut egy-egy te-
vékenység átbeszélésére. A 
tanszakon folyó munka mi-
nőségéről és eredményessé-
géről sikeres pályázatok, ver-
senyek tanúskodnak. Néhá-
nyat kiemelve, a Magyar Köz-
lekedési Klub láthatósági mel-
lény-tervező pályázatán (2014) 
„A legérthetőbb üzenet” szak-
mai különdíját nyerte el a tan-
szak, az Olvasás Népszerűsíté-
se Program országos rajzpályá-
zatán (2014) Kiss Zalán II. helye-
zést ért el, a Parafrázis Országos 
Festészeti Versenyen (2016) Sza-
bó Rita és Simon Olivér döntő-
sök lettek, Olivér II. helyezést ért 
el. A IV. Krutilla József Országos 
Akvarellfestő Versenyen (2016/17-
es tanév) Horváth Elizabet And-
rea, Bencsik Dominik, Simon Oli-
vér és Urbán Lili döntőbe jutottak, 
Olivér II. helyezést, Lili különdí-
jat hozott haza. Emellett többen 
a tanszakról kikerülő diákok kö-
zül sikeresen felvételiznek művé-
szeti iskolákba. Birkás Mónika és 
Madarász Orsolya debreceni mű-
vészeti szakközépiskolákban foly-
tatták tanulmányaikat, Mónika 
jelenleg a budapesti Képzőművé-
szeti Egyetem hallgatója.

Az óra pakolással kezdődik, mert 
az említett kiállítás lebontását kö-
vetően a műveket el kell rendez-
ni, mindegyiknek meg kell keres-

ni a gazdáját. Nincs mindenki je-
len. A tanszakra járó 18 diák két 
csoportra van osztva életkor sze-
rint, és mi ezúttal a nagyobbak órá-
ját tekintjük meg. Amolyan ,,rend a 
lelke mindennek”- hangulat ural-
kodik a teremben. A foglalkozáson 
csirizzel (lisztből készített ragasz-
tóanyaggal) kísérleteznek a diákok: 
lisztképeket alkotnak, valamint ré-
gi újságokból készítenek montázso-
kat. Tanáruk először részletesen fel-
vezeti a munkaeszközt – ez az ún. 
brainstorming rész. A liszt alap-
anyagáról, előállításának folyama-
táról kérdezi a gyerekeket, ezzel is a 
tudatosságra, az érdeklődő hozzá-
állásra ösztönözve őket. Ezek után 
kezdődhet az ötletelés: mit is lehet 
tulajdonképpen alkotni lisztből és 
néhány régi újságból?

Eredmények
Miután megszületnek az egyedi 

remekművek, a Krutilla-verseny 
döntőseit faggatjuk: mikor kezd-

tek el érdeklődni a képzőművészet 
iránt, hogyan érzik magukat a kö-
zösségben, és milyen élményekkel 
tértek haza a versenyről.

Először a korcsoportjában kü-
löndíjas Urbán Lili válaszol kér-
déseinkre. A Nagykun Református 
Gimnázium 10. évfolyamos tanuló-
ja 5. osztályos kora óta tanul Kabai 
Lászlótól, eleinte magánúton, egy 
éve pedig a csoporton belül. 

- Már nagyon fiatal koromban 
elkezdtem érdeklődni a képzőmű-
vészet iránt. Mindig szerettem raj-
zolni, és egy idő után fejleszteni 
akartam magam – tudjuk meg Li-
litől.

- Hogyan kell elképzelnünk ezt 
a versenyt? Mi volt a tematikája, 
milyen megkötések voltak? - kér-
dezzük.

- Kaptunk egy verset, és azt kel-
lett illusztrálni. Meg voltak adva 
a tárgyak, és azokat is bele kellett 
építeni a festménybe. Az én korcso-

portomban erre volt három óránk 
– meséli a lány.

Simon Olivér korcsoportjában 
II. helyezett lett. A Varró iskola 
kunmadarasi diákja óvodás ko-
ra óta rajzol, 5. osztálytól kezdve 
komolyabban. Tavaly a Parafrá-
zis Országos Festészeti Versenyről 
hozta el ugyanezt az előkelő he-
lyezést, valamint saját kiállítása is 
nyílt már „Első vonalak” címmel 
2015-ben.

- Régen nem szerettem festeni, 
de amióta tanár úrhoz járok, meg-
szerettem. Kicsit bonyolult dolog a 
szervezés, mert iskolába és gyakor-
latra is járok, és ugye madarasi va-
gyok, de ettől függetlenül nagyon 
jó, mert tudok tanulni. Rajztanár 
akarok lenni – mondja Olivér, majd 
kiemeli, hogy számára a képzőmű-
vészet nem játék, nagyon komolyan 
veszi.

- Mi a legjobb élményed a tan-
szakkal kapcsolatban?

- Az, hogy fejlődtem – érkezik a 
határozott válasz – és hogy verse-
nyekre járunk.

A szintén döntőbe jutott Horváth 
Elizabet Andreának kedvencei a 
portrék. Néhány éve, 12 éves ko-
rában szerette meg őket, a lelkese-
dés azóta is tart. Idén kezdett járni a 
tanszakra, és kellemesen tapasztalja, 
hogy mennyit fejlődött máris. Eddig 
nem sokat festett, ennek ellenére a 
versenyre való készülés során egé-
szen megkedvelte a festést.

- Nagyon jó volt, amikor meg-
tudtam, hogy bekerültem én is a 
döntőbe. A tőlem telhetőt kihoztam 
magamból. Igaz, hogy nem értem el 
helyezést, de annak már minden-
képpen örültem, hogy bekerültem, 
annak ellenére, hogy nem szoktam 
festeni – fejti ki Elizabet, akinek az 
említett verseny az egyik legkelle-
mesebb élménye eddig a tanszak-
kal kapcsolatban. - A tanszakon 
nagyon sok mindenbe belekósto-

lunk, olyan dolgokat tanulunk meg 
a rajzhoz kapcsolódóan, amit sehol 
máshol nem – teszi hozzá.

Bencsik Dominik a negyedik 
döntős. A Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola 8. osz-
tályos diákja a tanszakon tanultak 
közül leginkább a technikák sok-
féleségét hangsúlyozza, elmondá-
sa szerint ez az egyik legfőbb oka, 
amiért szeret ide járni.

- Szeretem az agyagozást (az az 

egyik kedvencem), a festést, és volt 
már hajtogatás is, ami nagyon tet-
szett – sorolja Dominik, majd azt is 
elárulja, hogy korábban, egy isko-
lai pályázaton országos második 
helyezést ért el. Főként tájképeket 
szeret festeni, de az interjú előtti 
napokban például egy Star Wars-
jelenetet festett le. Dominik a Deb-
receni Medgyessy Ferenc Gimná-
ziumba nyert felvételt, így a tan-
szakra a jövő évtől nem fog tovább 
járni, amit nagyon sajnál.

A „katalizátor”
- Bárkinek ajánlom a tanszakot. 

Leginkább általános és középisko-
lások jönnek, ez a jellemzőbb, de 
elméletileg jelentkezhetnek nagy-
csoportos óvodások vagy akár fel-
nőttek, huszonévesek is – árulja el 
Kabai László kérdésünkre. Az órák 
tanmenet szerint zajlanak, de ha ép-
pen versenyre készülnek, ettől el le-

het térni. A pályázatok kiválo-
gatásánál mindig fontos szem-
pont, hogy szakmai zsűri érté-
kelje a diákok munkáit. Fontos 
a zsűri elérhetősége, a visszajel-
zés, hiszen ebből lehet fejlődni 
– állítja a művésztanár, aki saját 
szerepét a „katalizátor” szóval il-
leti. – Jó érzés, hogy átadom a tu-
dásomat, hogy az instrukciókat, 
amiket a mesteremtől és a főisko-
lán tanultam, azokat az elemeket, 
összetartó motívumokat viszont-
látom a diákok munkáiban. Végül 
is olyan ez, mintha továbbélne az 
ember valahol – fejti ki, majd azt 
is elmondja, hogy általában hagy-
ja, hogy a tanítványai saját maguk 
bizonyosodjanak meg arról, hogy 
mi az, ami működik, és mi az, ami 
nem. Ugyanis a tapasztalatszerzés 
kiemelten fontos a tanulás folyama-
tában, még akkor is, ha valami ép-
pen nem vezet eredményre.

A képzőművészet tanszak életében 
fontos eseménnyé vált a tanév végi ki-
állítás, amely idén június 6-án (ked-
den) nyílt meg az Ifjúsági Házban.

Erdei Orsolya

Szép sikerekkel büszkélkedhet a 
képzőművészet tanszak
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Első alkalommal rendez-
ték meg az Ünnepi Könyv-
hét keretében az Olva-Show 
nevet viselő rendezvényt a 
Kossuth téri filagóriánál 
június 8-án (csütörtökön). 
Az egész napos programon 
könyves kvízek, irodalmi 
totók, felolvasás és kedvez-
ményes könyvtári beiratko-
zás várta az érdeklődőket.

Szabó Péterné, a prog-
ram szervezője és a gyer-
mekkönyvtár vezetője el-
mondta, hogy a Magyar 
Örökség címmel is kitün-
tetett, országszerte nyolcadik alkalommal megrendezett Ünnepi Könyvhét első-
sorban a könyvterjesztők és a könyvkiadók ünnepe. - Mivel azonban benne van a 
„könyv”, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen megragadjuk az alkalmat 
arra, hogy népszerűsítsük az olvasást és a könyvtár szolgáltatásait is – árulta el a 
szervező. A főtérre kitelepült rendezvényen a játékos feladatok és színezők mellett 
Fejes László új könyve várta az érdeklődőket, amelyet a szerző személyesen dedi-
kált is. A kisfürdőből kihozott nyugágyak pedig megteremtették az ideális pihené-
si lehetőséget a szabadtéri könyves környezetben. - Az olvasás és a pihenés az én fe-
jemben összekapcsolódik, és szeretném, ha még sokaknak jelentene ez kikapcsoló-
dást a mai világban – mondta Szabó Péterné. A nap folyamán önkormányzati kép-
viselők, pedagógusok és könyvbarát karcagiak olvasták fel kedvenc versük vagy 
prózájuk részleteit, délután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei és tanárai színesítették a programot. Lehetőség volt továbbá a kihelyezett 
véleménygyűjtő táblán elmondani, hogy mit olvasnának szívesen a könyvtárba lá-
togatók. Aki pedig még nem volt tag, az a program keretében a helyszínen kedvez-
ményesen be is iratkozhatott a könyvtárba.

Olva-Show a filagóriánál

Ünnepi Könyvhét Karcagon
A Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülete 
88. alkalommal rendezte meg 
az Ünnepi Könyvhetét júni-
us 6-14. között. Az esemény-
sorozat a Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola képző-
művészet tanszakának ,,Kö-
zéppontban a táj” című kiál-
lításával kezdődött a Csoko-
nai Könyvtár emeletén.

Lór-Kerekes Ágnes tagin-
tézmény-vezető Tóth Árpád 
Körúti Hajnal című versével köszöntötte a megjelenteket, majd arról beszélt, hogy a 
képzőművészet, az irodalom és a zene azok a művészeti ágak, amelyek kiemelt szere-
pet kaptak a könyvhét során. Azonban kiemelendő ez a hármas valami más miatt is: 
ezeket a művészeti ágakat érintette meg a 19. század jellegzetes korstílusa, az impresz-
szionizmus, és a kiállított képek nagy része is ezen irányzat jegyében született. Miu-
tán áttekintést kaptunk az impresszionizmus lényegéről és történetéről, Székely Lea 
káprázatos vibrafon-játékát hallgathattuk meg, aki Bach C-dúr fuvolaszonátájának 
egyik tételét adta elő.

A kiállítást a képzőművészet tanszakot vezető Kabai László művésztanár nyi-
totta meg. Elmondta, hogy a kiállított művek elsősorban a tájábrázolás lehetősége-
it járják körbe. Beszélt az alkalmazott technikákról, az év során megismert stílu-
sokról, majd egyesével a diákok alkotói egyéniségéről, erősségeikről, preferenciáik-
ról. Említésre kerültek a tanszak sikerei is, így a legutóbbi IV. Krutilla József Orszá-
gos Akvarellfestő Versenyen elért szép eredmények is. Kiderült, hogy az egész kiállí-
tást a diákok rendezték be saját kedvük szerint – ez is egyfajta projektmunka volt. A 
kiállításmegnyitó zárásaként ismét Székely Lea vibrafon-játéka hangzott fel. 

„Középpontban a táj”

Az Ünnepi Könyvhét utol-
só programjaként bemutat-
ták dr. Ötvös László Érin-
tő erő című szépirodalmi és 
Hajdúbagosi bibliás króni-
ka című tudományos kötetét 
június 14-én (szerdán).

Először Rideg István ta-
nár úr beszélt az író, költő, 
lelkipásztor életművéről, 
majd verseskötet-trilógiá-
jának legutóbbi eleméről, 
az Érintő erő című kötet-
ről (a trilógia további részei 
a Mester és tanítvány, vala-
mint a Lélek és galamb). Az 
Érintő erő 70 év munkásságát sűríti egybe, 1946-2016-ig találhatók benne versek. 
A kötet új versei rövid versek, amelyek: „vallásos érzületű, tapasztaltabb, öregko-
ri bölcseletek” – fogalmazott Rideg István tanár úr. – Ha nagyon szépen szeret-
ném kifejezni magam, ahogy Arany János is megírta az Őszikéket, úgy Laci bá-
csi is – egészítette ki.

Dr. Ötvös László pedig fel is olvasott néhány gyöngyszemet a műveiből, értel-
mezési keretet is adva hozzájuk, majd a Hajdúbagosi bibliás krónika című kötettel 
ismerkedhettünk. Sokrétű érdeklődését és szerteágazó tevékenységi körét magya-
rázandó a szerző elmondta, számára az irodalom képviseli a szépet, a lelki élettel 
való foglalkozás a jót, és a tudomány az igazat. Ez a három dolog régen egységet 
alkotott, amelyet az antik görög esztétikában a „kalokagáthia” kifejezéssel jelöl-
tek. Ez a hármas a kötetben is visszaköszön, habár a tudomány kap benne kiemelt 
szerepet. Megismerhetjük többek között a helyi református gyülekezet történetét, 
valamint érdekes, helyi és egyben nemzeti relevanciájú történetekről olvashatunk. 
Dr. Ötvös László munkásságáról nemcsak költő-írótársai, de Áder János köztár-
sasági elnök is elismerően nyilatkozott.

Dr. Ötvös László könyvbemutatója

A közelmúltban a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár és a Könyvtárostanárok Munkaközössége irodalmi pályázatot hirdetett „A 
legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei országos prog-
ram keretében. Pályázni a kert műveléséről, hasznosságáról, szépségéről szóló 
igaz vagy kitalált történettel, mesével, verssel lehetett. A karcagi diákok össze-
sen 124 pályamunkát küldtek el zsűrizésre. A díjkiosztóra a 88. Ünnepi Könyvét 
és 16. Gyermekkönyvnapok keretében várták a kiválogatott 38 pályázat alkotóit. 
Évfolyamának legkiemelkedőbb alkotását készítette, és ezzel a Kertész le-
szek 2017. évi díját kapta:
1. MOLNÁR LIZA SZONJA 1. a (Györffy István Katolikus Általános Iskola)
2. LŐRINCZI ZSIGMOND 2. a (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola)
3. FEKETE CSILLA 3. b (Györffy István Katolikus Általános Iskola)
4. KRAICZ ISTVÁN 4. b (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola)
5. BENCSIK HANNA ZSÓFIA 5. b (Karcagi Nagykun Református Általános
 Iskola)
6. KEREKES KITTI ERIKA 6. a (Györffy István Katolikus Általános Iskola)
7. BÉZI NIKOLETT 7. b (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola)
8. CSIKI PATRÍCIA 8. a (Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
 Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény)

Kertész leszek...
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A Karcagi Kutatóintézetben 
június 15-én (csütörtökön) tar-
tották az őszi kalászos fajtabe-
mutatót, ahol a résztvevők meg-
ismerhették a „Nagykunság ku-
tatójában” nemesített őszi kalá-
szos növényfajokat és –fajtákat. 

Dr. Zsembeli József igazgató 
a táblák mellett, a határban kö-
szöntötte a környékről és a mesz-
szebbről érkezett gazdálkodókat 
és középiskolásokat. Ezt követő-
en a szélsőséges időjárást jól tűrő 
őszi kalászos intézeti fajtákat dr. 
Czimbalmos Ágnes, a Növény-
nemesítési és Fajtafentartási Osz-
tály osztályvezetője mutatta be 
az érdeklődőknek, hangsúlyozva 
a tájnemesítés fontosságát, létjo-
gosultságát. A szélsőséges időjá-
rásra jó példa volt az idei kemény 

tél, amelyet a kutatóintézet sa-
ját nemesítésű fajtái jól viseltek, 
reményen felüli terméseredmé-
nyek várhatóak az intézet táblá-
iban. A szervezők idén lehetősé-

get biztosítottak a gazdálkodók-
nak az őszi kalászos fajták eseté-
ben a tenyészkert bejárására is, 
ahol betekintést nyerhettek a ter-
melők a nemesítés folyamatába.

Fajtabemutató a kutatóintézetben

A Lovagi Udvarban június 8-án együtt főztek a karcagi „Ková-
tsos Chéfecskék” és a Nemzetközi Szent György Lovagrend ap-
ródjai Szatmári János séf vezetésével. A menű burgonyaleves 
babbal és kolbásszal, grillezett tarja és héjában sült burgonya, 
valamint palacsinta volt. 

Közös főzéssel zárták a tanévet

POSTALÁDA

Vidám családi és gyermeknapon vett részt a „Refi” hat osztálya 
május utolsó szombatján a Liget úti sportpályán. Ezen a napon a 
sport is nagy szerepet kapott, hiszen az osztály- és szülői közössé-
gek váltóversenyekben, kapitánylabdában, élő amőbában mérték 
össze tudásukat. Az osztályok már hetekkel korábban megkezd-
ték a felkészülést és a szervezést a meghirdetett programok alap-
ján. Az apukák és nagypapák fociban küzdöttek egymás ellen, míg 
az anyukák és tanító nénik banyafutásban jeleskedtek. A küzdel-
mek idején népi ételek illata lengte be a környéket, mert a csapa-
tok ebédje is a helyszínen készült. Az étkeket komoly zsűri értékel-
te, de a legnagyobb elismerést a kiürült kondérok és jóllakott részt-
vevők jelentették.

Az egész napot jókedv, vidámság és önfeledt játék jellemezte. Ki-
csik és nagyok, családok és osztályok örültek egymás sikerének, buz-
dították a pályán lévőket. A közösség erősítése mellett a verseny-
számok dobogós helyezettjei anyagi hozzájárulást nyertek osztály-
kirándulásaikhoz.

Köszönjük a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár munkatársainak, hogy megszervezték, és vidámmá varázsolták 
ezt a gyermeknapot. Köszönettel tartozunk az osztályok szülői kö-
zösségeinek is a részvételért.

Kellemesen elfáradt, naptól kipirult gyerekek és felnőttek már ter-
vezik a jövő évi ismétlést.

Iskolavezetés „Refi”

Szülőkkel a gyerekekért
A Kunhalom Polgári Kör civil szervezet nyári szünet előtti ünnepélyes összejövetelét tartotta jú-

nius 6-án. Ezen az alkalmon gazdag programra került sor: a Karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimnázium megjelent tanárai és diákjai számoltak be a tanév során 
elért kiemelkedő irodalmi és sporteredményeikről. Köszönjük dr. Nagyné Serfőző Éva igazgatónő, 
Domjánné Nagy Tünde tanárnő és Tóth Barna testnevelő tanár úr értékelését, a megjelent tanulók 
bemutatkozását és élménybeszámolóit a Nagykun Diák Sportviadalon elért sikereikről. A résztve-
vők megtekinthették az újra elnyert Nagykun Kupát, valamint a legtöbb érem megszerzéséért ka-
pott Varga József Emlékserleget.

Gratulálunk a megjelent Nagy Klaudia, Ferenczi Tamás és Tóth Gergely tanulóknak kiváló 
sportteljesítményükhöz, és köszönjük beszámolójukat.

Méltó megemlékezésként június 6-án, a Kunhalom Polgári Kört alapító Körmendi Lajos író, köl-
tő, újságíró születésnapján hagyományos irodalmi összeállítás hangzott el a diákok tolmácsolásá-
ban. Urbán Andrea Körmendi-emlékdíjas érettségiző diák az Arany Emlékév kapcsán egy Arany 
János balladát mondott el, valamint Papp Rebeka, Kele Ádám és Czinege Tamás tanulók Körmen-
di-műveket adtak elő. A kör nevében köszönjük mindnyájuknak az értékes közreműködést.

A Kunhalom Polgári Kör nyári szünet utáni összejövetelét hagyományosan szeptember végére 
tervezzük. Kellemes nyári pihenést, kikapcsolódást kívánunk!

Dr. Varga Gyöngyi, a kör elnöke

Élménybeszámolók és megemlékezés

2017. május 27-én tizen-
ötödjére csengettek be a 
Szent Pál Marista Általá-
nos Iskolában az 1954-ben 
ballagott öregdiákok szá-
mára a 63 éves osztályta-
lálkozó alkalmából.

Az emléktáblánál elhe-
lyeztük emlékező szalagun-
kat, majd elkészült a már 
hagyományos közös fotó. 
Ezt követően emlékeztünk 
meg a nemrég elhunyt volt 
osztályfőnökünkről, Kádár 
Pál tanár úrról, és azon osz-
tálytársainkról, akik már 
nem lehetnek közöttünk. A 
beszélgetés folyamán ki-ki a saját életéről beszélt, örömeiről és gondjairól. Jó megosztani régi ismerő-
sökkel ezeket a történeteket. A hangulat nagyon jó volt. Ezután következett a közös ebéd, majd kötetlen 
beszélgetés során elhatároztuk, hogy jövőre ismét találkozunk.

A jövő évi találkozásig jó egészséget kívánva búcsúztunk el egymástól.
T. Szabó Pál

Dr. Czimbalmos Ágnes mutatta be az őszi kalászos intézeti fajtákat

15. csengetés
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által meghirdetett, „Sportágakat népszerűsítő rendezvények támo-
gatása” című NTP-SR-16-0014 „Sportolj Velünk” elnevezésű nyertes pályázat 2016. 
szeptember és 2017. június között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvodá-
ban a Nemzeti Tehetség Program keretében. A nyertes pályázat megvalósításához 
nyújtott pénzösszeg: 1.000.000. - Ft

2017. április 23-án, vasárnap délután a Madarász Imre Egyesített Óvoda szer-
vezésével megrendezésre került a „Sportolj velünk! - családi délután”. Óvodáink ki-
emelt nevelési területe, az óvodapedagógusok elkötelezettsége az egészséges életmódra 
nevelés, a mindennapi mozgás iránt indította el intézményünket a Nemzeti Tehetség 
Program „Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása” pályázat megírására. 

A pályázati projekt szakmai koordinátorai, szervezői, megvalósítói Balajtiné 
Sütő Margit, Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Gyökeres Éva tehetséggondozó óvoda-
pedagógusok.

A pályázat megvalósításának helyszíne az Akácliget Fürdő volt. 
A programhoz kapcsolódóan meghirdetésre került rajzpályázat témája a moz-

gással, sporttal kapcsolatosan átélt élmények, tapasztalatok megjelenítése volt. A pá-
lyamunkák értékelését az intézmény kézműves szakmai munkaközösségének tagjai 
végezték. Nagyszámú alkotás érkezett, amelyeken a sporttal kapcsolatos élményeiket, 
tapasztalataikat jelenítették meg a gyermekek.

Az óvodás gyermekek és szüleik 12 sportággal – kézilabda, röplabda, birkózás, 
torna, kosárlabda, úszás, kerékpározás, futball, úszás, tollaslabda, karate, íjá-
szat – ismerkedhettek meg. A szakosztályvezetőktől, edzőktől rövid ismertetőt 
hallhattak, majd a fiatal sportolók közreműködésével a sportágakat minden gyer-
mek kipróbálhatta.

Dr. Vass Éva csecsemő-gyermekgyógyász, ortopéd szakorvos a rendezvény ide-
je alatt szűrővizsgálatot végzett óvodás gyermekeink számára. Kun Mariann test-
nevelő-gyógytestnevelő az érdeklődő szülőknek, nagyszülőnek konzultációs elő-
adást tartott „Egységben – egészségben az ember (fizikai, érzelmi, mentális és szoci-
ális síkon)” címmel. 

Sántháné Antal Mária dietetikus szakember a „Táplálkozási szokásaink!” cím-
mel tartott tájékoztatót. A résztvevők száma arra utal, hogy széleskörű volt az érdek-
lődés programunk iránt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Akácliget Fürdő-
nek a hely biztosításáért, a szakembereknek, szakosztályvezetőknek, edzőknek és fia-
tal sportolóknak, hogy hozzájárultak rendezvényünk sikerességéhez.

Gulyás Ferencné
intézményvezető

„Sportolj velünk!- családi délután” program 
megvalósulása a Madarász Imre 

Egyesített Óvodában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a „Köznevelési és kulturá-
lis intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatá-
sa” című, NTP-MKÖ-16-0073 pályázati azonosító számon szereplő „Pász-
tortűz” elnevezésű nyertes pályázat 2016. szeptember és 2017. június között 
valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvodában a Nemzeti Tehetség 
Program keretében. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott pénzösz-
szeg: 950.000 Ft.

A pályázati programban a Csokonai úti óvoda „Aprólábak” néptánc, 
a Kuthen úti óvoda „Iglice” zenei és a Zöldfa úti óvoda „Szórakaténusz” 
anyanyelvi tehetségműhelyei vettek részt 30 gyermekkel Benéné Kecs-
keméti Anna, Galsi-Nagy Andrea és Tóth Jánosné tehetséggondozó 
óvodapedagógusok vezetésével.

A 60 órás program célja, hogy a gyermekek ismerjék meg a szűkebb 
és tágabb környezetük ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó népszokáso-
kat, népi játékokat, egyszerű táncos mozgásformákat, meséket, mon-
dókákat és verseket. A népi hagyományok gazdag tárházából a gyerme-
kek életkorának, fejlettségi szintjének, érdeklődési körének megfelelő lehető-
ségek biztosítása. A népi kultúra iránti tisztelet, a családok összetartó erejének 
hangsúlyozásával, a néphagyományok megismertetésének megteremtése, 
azokhoz való kötődés elősegítése. Formálódjon magyarságtudatuk, a szülő-
földünk iránti szeretet megvalósítása. A közös élmények, amelyeket biztosítot-
tunk – Kunlovarda, gazdasági udvar, Hortobágyi Nemzeti Park, Szélmalmi Fo-
gadóház – erősítették a közösséghez tartozás érzését. A művészeti élmény ki-
egészítések népi iparművészek segítségével – sajtkészítő, csipkeverő, kunhím-
ző, ízőrző – a gyermekek élményhez juttatásának segítése. 

A hagyományőrző jeles napokkal, élménygazdag programjainkkal közel 
hoztuk gyermekeinkhez a népi kultúra értékeit. Saját élményű tanulással – ál-
latok megfigyelése környezetükben, pásztorélet táncainak elsajátításával –, 
mesével, verssel, tánccal váltak a gyermekek nemzeti értékeink ismerőjévé és 
tisztelőjévé.

Gulyás Ferencné
intézményvezető

A Nemzeti Tehetség Program keretében 
megvalósuló „Pásztortűz” c. pályázati 

projekt megvalósulása a Madarász Imre 
Egyesített Óvodában

POSTALÁDA

A katolikus iskolák alsó tagozatos diákjai számára meghir-
detett „Harmatcsepp” országos tanulmányi verseny döntőjét 
2017. május 27-én Budapesten, a Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpontban rendezték meg. A Györffy István Katolikus 
Általános Iskola három 2. a osztályos diákja magyar nyelvtan 
tantárgyból kiemelkedően teljesített a levelezős verseny első 
négy fordulójában, így bejutottak a döntőbe. Az egyórás írás-
beli megmérettetésen kiváló eredményeket értek el tanulóink. 
A 2. évfolyamosok mezőnyében I. helyezést ért el Darabos Le-
hel, III. helyen végzett Karsai Patrik, X. helyezett lett Tőkés Zsolt. 
Büszkék vagyunk rájuk. 

Köszönöm a szülők támogató segítségét!

Szabó Edit tanítónő

Györffys „Harmatcseppek” 
sikere
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Június 24-25.  Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

Július 01-02.  Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465

HIRDETMÉNYEK

2017. június 23. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Megyei tükör
18.30 Soron kívüli testületi ülés 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin     
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Borsos Anikó
 járási tisztifőorvos
 Karcagi hírek - hírek, információk
 városunkról    
 Refisztár - riport
 Mezőgazdasággal kapcsolatos 
 tűzvédelem
 Olva-Show a filagóriánál 
 Kátyúk javítása Karcag több pontján
 Háttér - különkiadás
 Soron kívüli testületi ülés
 Téma: milánói pavilon
20.20 Erkel szabadtéri koncert a filagó-
riánál

2017. június 27. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet

19.25 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
21.05 XIX. Kevi Juhászfesztivál - szom-
bati nap összefoglalója

2017. június 29. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Ballagás a Csokonai úti oviban
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin     
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Téma: mammográfia 
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról    
 - tájékoztató a milánói pavilonról
 - Birkafőző Fesztivál
 - Szezonnyitó az Akácliget fürdőben 
 - riport Andrási István igazgatóval
 - Mozdulok, hogy segíthess! - riport 
 Laboncz Sándor kerékpárossal
 - Diáknap a gimiben - riportok
 Háttér
20.20 Ballagások Karcagon 

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. június 16.
Zsemlye Etelka - Németh János

2017. június 17.
Kőrösi Anna Ilona - Kovács 
István András

Születés
2017. június 12.
Jacskár Linda - Köllő Zoltán
Kg., Kisújszállási út 72/d 

Donát
2017. június 15.
Örsi Ilona - Hajdú Sándor
Kg., Délibáb utca 43.

Zoé Zsófia
Halálozás

Orvos-Tóth Endréné 
(Orvos Nagy Róza) 
 (1921)

Szekrényesi Józsefné 
(Sípos Margit) 
 (1938)

Tóth István Pálné 
(Kovács Márta Juliánna) 
 (1961)  

Június 24. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 25. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Július 1. (SZOMBAT)
9-12 óráig 
 Semmelweis nap 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Július 2. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

delőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás 
keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felis-
merését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgá-
latok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet alapján ajánlott tü-
dőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok Megye terüle-
tén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél idősebb lako-
sok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2017. június 15-től – 2017. augusztus 7-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát

 az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12.30-16.30 óráig
 Kedd: 08.30-12.30 óráig
 Szerda: 12.30-16.30 óráig
 Csütörtök: 08.30-12.30 óráig
 Péntek: 08.30-12.30 óráig

 augusztus 7. (hétfő)  12.30 - 16.00 óráig

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

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

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és 
betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanul-
mányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak 
szerint történik: 

 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájá-
val, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen meg-
jelenni,

 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizet-
ni kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló szükséges, pos-
tai csekket a szűrés helyén lehet kérni, a tavalyi nem meg-
felelő (a befizetett összegről számla kiállítása lehetséges), 

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

Rózsa Sándor
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a 2017. június 23-án és 24-én 

megrendezésre kerülő XIX. Karcagi Birkafőző Fesztiválra 
levágott juhokból származó állati nyesedéket 50 kg-ig 

térítésmentesen adhatják le a karcagi Gyepmesteri Telepen 
(Vágóhíd u. 531/2 hrsz.).

Gyepmester: Kiss István
Elérhetőség: 06/30-678-0343

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00-12.00 és 15.00-19.00
 szombat: 07.00-11.00
 vasárnap: szünnap

Molnár Pál
V. Ö. Városgondnokság igazgatója

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a Kováts-os Gyerme-

kekért Egyesülettel együttműködve 
valósítja meg a

KUNBARIKUM 
projektet.

Tisztelettel meghívom Önt a rendezvényre, amelynek
helye a Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts Mihály 
Általános Iskolai Tagintézménye udvara (Kálvin u. 9.). 

Időpont: 2017. június 24. (szombat) 7.30 órától 15.00 óráig
Program: 

07.30 A nevezett csapatok fogadása
07.45 Megnyitó, tájékoztató
08.00-12.30 Főzés
12.30-13.00 Zsűrizés
14.00-14.30 Eredményhirdetés 
Díszvendég: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Kiegészítő programok (09.00-15.00 óráig folyamatosan) Vargáné 
Molnár Éva, Cserés Gabriella, Kacsándi Anikó, Mester Anikó pe-
dagógusok vezetésével: 

 1. Gyöngyfűzés, karkötőfonás 
 2. Kézműves foglalkozás
 3. Totó a hungarikumokról, a birkáról
 4. Füstsátor kipróbálása
10.00-11.30 Zenesziget az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanárainak, növendékeinek közreműködésével
12.30 Néptáncbemutató és -tanítás az Iringó együttes köz-
reműködésével

Plósz Csilla Margit intézményvezető
Laczik Dénesné elnök
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szoru-
ló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Kétszobás családi ház lakható alsó-
épülettel eladó. Befőttesüvegek el-
adók. Tel.: 06/20-258-8997.

Karcagon, a Kisújszállási út 117. szám 
alatt 2,5 szobás, összközműves sá-
tortetős ház, külön épített üzlettel, 
sok melléképülettel eladó. Érdeklődni 
16 óra után és hétvégén. Tel.: 06/30-
490-3143.

Karcagon a kórházhoz közel építési 
telek eladó. Tel.: 06/30-358-3061.

Régi típusú parasztház teljesen fel-
újítva (a közművek is), aláfalazva, két 
sor szigeteléssel eladó. Tel.: 06/30-
219-6813.

Táncsics krt. 13. szám alatt, I. emeleti, 
1+2 félszobás lakás eladó. Tel.: 06/30-
714-0888. 

Karcagon, a Bocskai utcában kétszo-
bás, összkomfortos, téglaépítésű koc-
kaház eladó. Tel.: 06/70-701-1705, 
06/20-581-4356.

96 m2-es családi ház eladó. Központi 
fűtés, gáz- és vegyes tüzelés, fúrt kút. 
Ugyanitt kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 
06/59-300-129.

Karcagon belvárosi, 55 m2-es kétszo-
bás, erkélyes, földszinti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-683-2647. 

Eladó Karcagon a Kisvénkertben egy 
10 éve épült, 1,5 szobás komfortos kis 
ház. Cserépkályha, fürdőszoba, ben-
ti WC, vezetékes víz, alsóépület van. 
Irányár: 1,9 M Ft. Ha van e-mail címe, 
küldök fotókat. Tel.: 06/20-563-5087. 

Eladó Karcag központjában, a vásár-
csarnoknál egy vegyes ingatlan. Az 
ingatlan üzleti része 250 m2, továbbá 
egy- és kétszobás lakások, valamint 
egy új építésű családi ház. A telek 
nagysága 1200 m2, további építési 
lehetőség van. Vállalkozzon és éljen 
egy helyen, most kedvezően hoz-
zájuthat. E-mail címre tudok fotókat 
küldeni. Tel.: 06/20-563-5087.

Jelentős árengedménnyel eladó Kar-
cagon, a Széchenyi sgt. 13. szám alatt, 
III. emeleti, 59 m2-es, klímás lakás be-
rendezve. Tel.: 06/30-540-4462.

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

Régi családi ház, nagy gazdasági épü-
letekkel eladó. Irányár: 6 M Ft. Cím: 
Karcag, Damjanich utca 12/b. Tel.: 
06/30-850-7819.

Régi típusú kertes ház eladó Karcagon, 
a Deák körút 63. szám alatt. Tel.: 06/30-
479-0714.

A Partos 1-ben 15 sor kertföld eladó. Tel.: 
06/30-644-9371.

Karcagon városközponti, 65 m2-es kert-
kapcsolatos lakás eladó. Tel.: 06/30-
460-2974.

Karcagon felújításra szoruló kis ház 
eladó. Tel.: 06/30-944-8364. 

Eladó kétszobás, összkomfortos, koc-
kaépítésű ház Karcagon, a Vasút ut-
cán. Tel.: 06/70-242-2613.

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

Eladó 1 és két félszobás lakás Kar-
cagon, a Táncsics krt. 13. alatt (II. lép-
csőház 4. emelet). Ugyanitt 1 db új 
masszírozó derékalj eladó, és bon-
tásból kúppala ingyen elvihető. Tel.: 
06/30-463-4179, 06/59-610-816.

Karcagon a városközpontban 4. eme-
leti, 50 m2-es, kétszobás lakás eladó. 
Tel.: 06/30-208-0095.

Karcagon városközponti 3 szobás 
+ hallos, télikertes, ebédlős csalá-
di ház (120 m2) eladó. Tel.: 06/30-
328-6430.

Kertes házban szoba kiadó nyugdí-
jas nő részére. Tel.: 06/59-400-335.

Állat
Kopasztott, rántani való csirke, kakas, 
jérce (3-4 kg) eladó. Vágás minden 
pénteken. A megrendelést csütörtök 
délig kérem leadni. Karcag, Soós I. ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes
Mindennemű régiség és teljes kö-
rű hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porcelánokat, 
dísztárgyakat, paraszti használati tár-
gyakat, eszközöket, bödönt, kannát, 
konyhaasztalt, kredencet, komódot, 
stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-996-1346.

Trapézlemez többféle színben kap-
ható 1.450 Ft/m2-től (kerítésnek, tető-
nek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-4197.

Indukciós főzőlap, autórádió, elektro-
mos masszírozó, mosógép, bevásár-
lókocsi, gáztűzhely, állóventilátor el-
adó. Tel.: 06/20-572-6285.

Jó állapotú, bontott hódfarkú cserép, 
nagyméretű tégla, faanyag, nyílászá-
rók eladók. Tel.: 06/30-312-2728.

Kombinált gyalugép, MTZ-50-es gép, 
körbálás búzaszalma, hereliszt eladó. 
Tel.: 06/20-323-9901.

9 személyes kisbuszt bérelnék július 
közepére. Tel.: 06/20-258-8997.

Eladó egy ipari Textima gyorsvarrógép, 
1 db ipari, 3 szálas Interlock, 1 db 140x60 
cm-es, 9 fiókos fehér szekrény, 1 db 2x1 
m-es zártszelvényből készült szabász-
asztal (fehér bútorlappal). Érdeklődni reg-
gel 10 órától este 19 óráig. Tel.: 06/30-
480-9442.

Eladó 1 db Hausmeister porszívó (új-
szerű állapotban, 1000 W-os), 1 db szá-
raztésztakészítő-gép, ProUser (12 V, 10 
a) akkumulátortöltő. Érdeklődni reg-
gel 10 órától este 19 óráig. Tel.: 06/30-
480-9442.

Szövőszék anyaggal és fonállal eladó. 
Ugyanitt Kinetic segédmotor-kerék-
pár eladó. Tel.: 06/30-421-1071, 06/30-
455-6092.

Új 12 V-os akkumulátor és töltő, gáz- és 
olaj égőfej eladó. Tel.: 06/30-324-0522.

Használt bútorok (mindenféle) alku-
képesen eladók Karcagon, a Nap ut-
ca 3/a alatt. Tel.: 06/30-200-3261.

Eladó 1 db 28-as férfi kerékpár, 1 db fel-
újított centrifuga, 1 db szőlőprés, 1 db 
szőlőzúzó, 1 db kovácsüllő. Tel.: 06/30-
245-3691.

Skif sátras utánfutó sürgősen, jó ál-
lapotban eladó. Ugyanitt 380 V-os 
terménydaráló (5q/óra teljesítmény), 
MTZ generátor, önindító, lámpák és 
egyéb alkatrészek eladók. Tel.: 06/30-
423-7522.

2001-es Suzuki Swift (1300 cm3, 5 aj-
tós, ezüstszínű, 140.000 km-rel, szep-
temberi műszakival) eladó. Irányár: 
320.000 Ft. Tel.: 06/30-428-6511.

Karcagon eladó 1 db szintetizátor, mo-
toros dzseki, grilltárcsa, leander, 1 db 
női és 1 db férfi kerékpár. Tel.: 06/59-
401-316.

Eladó 1 db automata mosógép (kis hi-
bával), 1 db szárítógép, 1 db mosoga-
tógép, halfőző bogrács tálalóbográ-
csokkal, 12 személyes, hiányos étkész-
let. Tel.: 06/30-425-9068. 

Masszőrágy újszerű állapotban eladó. 
Irányár: 25.000 Ft. Tel.: 06/20-360-9514.

Sötét színű dohányzóasztal (6.000 Ft), 
új, egyágú falétra (8.000 Ft), hűtőszek-
rény (200 literes, jó állapotban, 15.000 
Ft) eladó. Cím: Karcag, Szent István 
sgt. 36. 

Hatfokos, kétágú létra, padlásfeljá-
ró létra (2,8 m), kőműves bak, fűnyí-
ró, porszívó, férfi ruhaneműk, cipők, 
fotel (2 db), Singer varrógép és sok 
egyéb eladó. Tel.: 06/30-849-2295.

Kirakodó vásárra, fesztiválra és más 
híres vásárra ajánlanám régiség ha-
gyományőrző textil gyűjteményem. 
Szőttes mintás és hímzett terítők, ab-
lakra valók, írásos falvédők, díszpár-
nák, szőttes nagy zsákok, horgolt és 
klöpli ablakra és terítőnek is alkalmas. 
Régi csipkék és sok más régi anyag el-
adó. Kalotaszegi, kalocsai tánckosz-
tüm gyermekeknek is, paraszti ingek, 
mellények, vadászzakók és sok más 
egyedi eladó. Tel.: 06/59-312-562.

Kézi daráló, morzsoló, mákdarálók, 
húsdarálók, pisztolyfúrógép, ásók, ka-
pák, gereblyék, csákányok, lapátok, 
fejszék, kalapácsok, vasvillák, kézi szer-
számok eladók. Cím: Karcag, Hunyadi 
utca 40. Tel.: 06/70-532-6644. 

Mátrafüred-Pipishegyen családi nya-
raló kiadó vagy eladó. Tel.: 06/59-311-
817, 06/30-455-6995.

Komfort-ST gáztűzhely eladó. Tel.: 06/70-
311-7726.

Konyhai sarokülő 2 db puffal eladó. 
Tel.: 06/30-820-5143.

Eladó Piaggió Liberty segédmotor-
kerékpár (50 cm3, 4 ütem, 2,5 éves, 
350.000 Ft), Toyota Avensis D4D com-
bi (2003-as évjárat 1.000.000 Ft), TZ-
4K-14B gyári festésű kistraktor (eké-
vel, függesztő kerettel, fűkaszával, 
850.000 Ft), hentelőasztal (10.000 Ft). 
Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó 1 db világos színű vitrin, TV szek-
rény, 2 db falra akasztható tölgyfa té-
ka, 1 db világos szobaasztal, 1 db ko-
vácsoltvas előszobafal, 1 db franciaágy. 
Tel.: 06/70-300-9730.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet- és bársonynadrág, bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 06/59-887-269.

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

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

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

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

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

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

Utánfutóval kisebb-nagyobb fuva-
rokat vállalok, akár távolságit is. Tel.: 
06/30-265-4197.

Meszelést, festést, kisebb javításo-
kat, kerítésfestést vállalok. Tel.: 06/70-
220-6635.

Festést, mázolást, gipszkarton-sze-
relést, díszpurhab-ragasztást egy-
szerű és díszes kivitelben vállalok. 
Megbízható öreg szaki - Balogh Lajos. 
Tel.: 06/70-530-0852.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdetés
A Nádudvari Református Egyházközség Idősek 

Otthona Karcagi Telephelye felvételt hirdet 
Házi segítségnyújtó szolgálatába

A fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat az 
alábbi elérhetőségekre várjuk: 

4181 Nádudvar, Petri-Derzs u. 6-8.; 
daranyi.andrea@nadudvaririo.axelero.net 

Telefon: 06/54-527-090.

gondozónői munkakörbe.

Lapzárta: 
2017. július 3. (hétfő) 12 óra

Gyógyító Erőd felébresztése a Zhineng Chikung 
segítségével - előadás és chikung gyakorlás a szabadban

Időpont: 2017. július 2. (vasárnap) 15.00-17.00 óráig 
(1 óra előadás, 1 óra gyakorlás)
Helyszín: Múzeumpark
Ára: Az előadás ingyenes, aki szeretne a gyakorláson is részt 
venni, annak 1.000 Ft.
Szükséges: Kényelmes ruházat, polyfoam és/vagy pléd, víz
Kapcsolat: Disznós Imre, Zhineng Chikung oktató, Eskrima 
mester 1. dan 
Tel.: 06/70-630-0277; e-mail: eskrimakarcag@gmail.com
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SPORT HIRDETMÉNYEK

2017. június 03. (szombat)
Megyei I. osztályú bajnokság
Rákóczifalva-Karcag 3-9 (1-5)

A bajnokság utolsó mérkőzésén 
a karcagi csapat Rákóczifalván 
vendégszerepelt. Rekkenő nyári 
hőségben az alábbi összeállításban 
lépett pályára a kunsági együttes: 
Fekete-Daróczi, Szőke N., Szívós 
G., Kovács L., Erdei, Farkas S., Ku-
pai K., Szívós Gy., Szentannai, Szé-
kely.
Cserék: Belényesi, Terjék.
Edző: Orosz István.

Meglepetésre a hazai csapat 
már a 2. percben vezetést szer-
zett. Egy jobb oldali támadás so-
rán Farkas S. elgáncsolta a kilépő 
csatárt (11-es). A büntetőt Szo-
boszlai a jobb sarokba lőtte (1-0).

A 8. percben egy karcagi sza-
badrúgás során a labda elment a 
védők mellett, és a gyorsan rea-
gáló Erdei közelről a hálóba ta-
lált (1-1).

3 perc múlva már a vezetést 
is megszerezte a vendégcsapat. 
Kupai K. indította Székelyt, aki 
egy csel után lőtt, és Hadad ke-
zéről a hálóba pattant a labda (1-
2). A 16. percben Kupai K. a les-
re játszó védők közül kiugrott, 
és a kapust is kicselezve a bal sa-
rokba gurított (1-3). A 21. perc-
ben Kovács L. egyedül húzott a 
kapura, majd emeléssel próbál-
kozott, de a kapus még visszafe-
lé vetődve elérte Hadadot. A 25. 

percben Székely egyedül vezet-
te a kapu felé a labdát, és a ki-
futó kapus mellett a bal alsó sa-
rokba talált (1-4). A 34. percben 
Székely egyéni akció után nagy 
helyzetben a kapusba lőtt. A 39. 
percben Szívós G. egy 25 méter-
ről küldött szabadrúgást a bal 
felső sarokba csavart (1-5).

A 46. percben egy hazai akció 
után Ruskó szerzett gólt (2-5). A 
61. percben Szentannai szöglete 
után a lepattanó labdát a szemfü-
les Farkas S. a kapu közepébe lőt-
te (2-6). A 64. percben Székely el-
ment a védők mellett, de centi-
méterekkel a bal kapufa mellé tü-
zelt. A 65. percben ismét a gólki-
rály-várományos Székely becse-
lezte magát az alapvonalig, visz-
szapasszolt Szívós G.-hez, de lö-

vését védte a kapus. A 67. percben 
Székely egyéni játék után lőtt, és 
a labda a bal kapufáról a háló-
ban landolt. A 72. percben sike-
rült a karcagi „gólzsáknak” gólt 
lőnie. Több csel után 18 méterről 
a bal alsó sarokba talált (2-8). A 
82. percben szépített a hazai csa-
pat, egy bal oldali támadás után 
Szoboszlai a bal alsó sarokba lőtt 
(3-8). A 83. percben még mindig 
nem volt vége a karcagi „gólgyár-
tásnak”, Székely több cselt hajtott 
végre a 16-oson belül, majd for-
dulásból a kapu közepébe bombá-
zott (3-9). A karcagi csapat nem 
várt, de megérdemelt nagyarányú 
győzelmet aratott. Székely Dávid 
pedig teljesítményével megszerez-
te a megyei gólkirály címet.

B.I.

Gólzápor az utolsó mérkőzésen
L A B D A R Ú G Á S

A Mátészalkai Szakképzési Cen-
trum rendezésében, Nyírbátorban 
került sor a Szakképzési Centru-
mok Országos Futsal Bajnokságá-
ra, azaz a CEFU-ra. 136 tagintéz-
mény nevezett be az országból, és a 
körzeti, a megyei, a regionális küz-
delmekből a legjobb 12 mérkőzhe-
tett meg a bajnoki címért.

A rendező nyírbátoriak rendkí-
vüli energiát megmozgatva kivá-
lóan szervezték meg és bonyolítot-
ták le a magas színvonalú, kiemel-
kedően sportszerű keretek közt le-
zajló háromnapos sporteseményt.

A Karcagi SZC Varró István Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma csapata miután rend-
kívül magabiztosan, veretlenül jutott a CEFU döntőbe, sőt itt sem akadt legyőzőre, elnyerte az országos baj-
noki címet, a vándorkupát, amelyet megérdemelten őrizhet, s remélhetőleg megvédhet jövőre is.
Eredmények: 

 - Karcagi SZC Varró SZKI - Szombathelyi SZC 9:0
 - Karcagi SZC Varró SZKI - Tokaji F. Gimnázium és SZKI 13:0
 - Karcagi SZC Varró SZKI - Hild Ép. SZKI Győri SZC 6:4
 - Karcagi SZC Varró SZKI - Bercsényi Szakgimnázium Győri SZC 5:2
 - a döntőben: Karcagi SZC Varró SZKI - Szily K. SZKI Budapesti SZC 4:3 

A gólkirály Balogh Dávid (Karcagi SZC), a legjobb játékos Balogh József (Karcagi SZC) lett.
Felkészítő testnevelőtanár: Fodor Csaba. 

CEFU döntő Nyírbátorban

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Gépészmérnök, tervezőmérnök (Kisújszállás),
 - Gépésztechnikus, technológus (Kisújszállás),
 - Minőségbiztosítási technikus - IFS megbízott (Karcag),
 - Fogászati asszisztens (Karcag),
 - Biztosítási értékesítő, tanácsadó (Karcag),
 - Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
 - Egyéb számviteli foglalkozás - könyvelő (Kunmadaras),
 - Készlet- és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
 - Vendéglátóipari alkalmazott (Berekfürdő),
 - Szerkezetlakatos (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - betonminta-vé-

telező (Karcag),
 - Betanított varrómunkás - varrodai kisegítő, szálazó, bontó, 

gőzölő (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője- 

gépszerelő, gépkezelő (Kisújszállás),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Rakodómunkás - anyagmozgató, egyszerűsített foglalkozás 

(Karcag),
 - Gyorséttermi eladó (Szajol),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Karcag, Kenderes),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozás (Kar-

cag, Győr),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - asztalos, szerke-

zetlakatos (Kisújszállás),
 - Juhász - egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő),
 - Nevelőszülő (lakóhely szerint),
 - Konyhai kisegítő (Karcag),
 - Pultos (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 Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Kedves Gyerekek!
Vége a tanévnek, elkezdődött a 

nyári szünet.
A Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központ, 

valamint Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat szeretettel vár téged 

2017. június 27–2017. augusztus 15-ig minden kedden 
délelőtt 9.30-11.00 óra között szervezett kézműves 
foglalkozásaira. Vidám környezetben rajzolhatunk, 

társasjátékozhatunk, gyöngyöt fűzhetünk, és mindenféle 
izgalmas játékot játszhatunk.

További információért forduljatok bizalommal 
munkatársainkhoz!

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

Fotó: KLBK


