
A Déryné Kulturális Köz-
pont szervezésében május 26-án 
a Liget úti Sportpályán a Csa-
ládi és Gyermeknap, Sportnap, 
valamint az V. Nagykun Diák 
Birkapörköltfőző Verseny és a 
Kunbarikum Birkafőző Verseny 
várta az érdeklődőket. Mint Sze-
pesi Tibor, a Déryné Kulturá-
lis Központ igazgatója elmond-
ta, igyekeztek idén is olyan vál-

tozatos programokkal várni a 
családokat, ahol anyuka, apuka, 
gyermek és nagyszülő is megta-
lálta a neki tetszőt. Az osztály-
közösségek számára ez a nap az 
összetartásról is szólt, hiszen a 
versenyeken osztálykirándulás-
hoz nyerhettek támogatást a do-
bogós helyen végzett csapatok.

A versenyzést Dobos Lász-

ló polgármester nyitotta meg 
és kívánt tartalmas, szórakoz-
tató napot a résztevőknek és a 
szurkolóknak is.

Az óvodapedagógusok, a Vö-
röskereszt, a Máltai Szeretet-
szolgálat és a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatár-
sai kézműves foglalkozásokkal 
várták a gyerekeket, de volt itt 
légvár és játszótér is. A szelek-

tív gyűjtés népszerűsítése mel-
lett a nagy járművekre - tűzol-
tó és rendőrautók, traktor, ku-
kásautó - is felülhettek a gyere-
kek. A pályán folyt az apukák-
kal a szülői focitorna, az anyu-
kákkal a banyafutás, a közös-
ségeknek élő amőba és kapi-
tánylabda. Eközben az osztály-
közösségek szülői népi ételeket 

főztek, míg a karcagi, kisújszál-
lási, kenderesi, kunszentmár-
toni középiskolások a Nagy-
kun Diák Birkapörkölt Főző-
versenyen, a karcagi általános 
iskolások a Kunbarikum kere-
tében mérték össze főző tudá-
sukat. Ezen a napon adták át a 
Kunbarikum által kiírt rajz- és 
ökopályázat díjait is.

A versenyt Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő zárta 
be, s mint elhangzott, a hagyo-
mányok ápolása szempontjá-
ból nagyon fontos, hogy a bir-

kapörkölt is napirenden volt 
ezen a napon is, hiszen Kar-
cagon nem múlhat el jeles ren-
dezvény a hungarikum birka-
pörkölt főzése nélkül. A képvi-
selő elismeréssel szólt a diákok 
főzőteljesítményéről, a szülők-

nek pedig megköszönte, hogy 
emlékezetessé tették verseny-
zéseikkel gyermekük osztálya 
számára is az idei városi gyer-
meknapot.
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Családi és Gyermeknap Karcagon

Megtartotta soros ülését 
Karcag Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete má-
jus 24-én, csütörtökön. A kép-
viselők többek között beszá-
molók elfogadásáról és alapít-
ványok támogatásáról döntöt-
tek.

Nyolc igen és két nem sza-
vazattal elfogadta a testület a 
beszámolót a Karcag Városi 
Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról. 
Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénz-
ügyi, Fejlesztési és Mezőgaz-
dasági Bizottság elnöke el-
mondta, hogy a költségvetés 
rendben végrehajtásra került, 
az önkormányzat fizetőképes-
ségét megőrizte, a kötelező és 

önként vállalt feladatokat egy-
aránt teljesítette.

Döntöttek a képviselők az 
előző évi maradványok felhasz-
nálásáról, a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat módosítá-
sáról, az önkormányzati tulaj-
donú lakások és nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek bérbe-
adásáról szóló rendelet módosí-
tásáról. A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek el-
mulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről szóló rendelet-tervezet 
elfogadásával pedig a zöldte-
rületeken való parkolás szabá-
lyozása a cél.

Támogatták a képviselők a 
személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális ellátások intézmé-
nyi térítési díjának megállapí-

tásáról szóló rendelet módosí-
tását, amelynek értelmében a 
Zöldfa úti és a Horváth Ferenc 
úti telephelyen változnak a té-
rítési díjak.

Elfogadta a testület a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról készült be-
számolót. Nagyné László Er-
zsébet képviselőasszony el-
mondta, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság a ki-
helyezett ülésén megtárgyal-
ta és elfogadta. Dobos László 
polgármesterrel együtt pedig 
köszönetét fejezte ki az intéz-
mény dolgozói felé a nagy lel-
ki tehert jelentő munka elvég-
zéséért.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

A rendezvényen minden korosztály jól szórakozott

A főzőverseny díjait Kovács Sándor országgyűlési képviselő adta át 
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Abszurd és 
„abszurdoid”

Már elég régóta meghonosodott nyel-
vünkben az „abszurd” kifejezés. Idegen 
eredetét nem is kutatjuk, elfogadjuk ter-
mészetes magyar szónak. Pedig – ha be-
legondolunk – ez is elég abszurd, mivel az 
egyik magyar jelentése képtelen, ill. lehe-
tetlen. Persze ugyanezt mondjuk az eszte-
lenre és az értelmetlenre is. Az abszurdból 
alkotta Páskándi Géza nagy magyar író az 
„abszurdoid” kifejezést, amelyet többnyi-
re azon drámáira és színműveire vonat-
koztatott, amelyben nemcsak a történet 
volt hihetetlenül irreális, hanem a szerep-
lők rátekintése a világra, ill. arra a társa-
dalmi környezetre, amely körülvette őket.

Az Erdélyben született és Budapesten 
1995-ben elhunyt Páskándi május 25-én 
lett volna 85 éves. A Petőfi Irodalmi Mú-
zeumban rendeztek szűk körben egy Em-
lékestet, amelyre felutaztam, noha éle-
temben csak egyszer találkoztam szemé-
lyesen vele, és akkor is nagyobb társaság-
ban. Néhány mondatnál többet nem vál-
tottunk. Viszont aki találkozott vele akár 
csak egyszer is, soha nem felejti el szug-
gesztív személyiségét, lenyűgöző, filozo-
fikus előadásait vagy okfejtéseit. Sajnos 
kevesen ismerik az életművét, és darab-
jait sem játsszák mostanában, ami elég 
nagy hiba a mai kultúra-közvetítőktől. 
Azért nem annyira abszurd ő, mint a „vi-
lágirodalmi abszurdok”, Ionescotól akár 
Mrozekig. Mondta is néha finnyáskodó 
kritikusainak: „Nem én vagyok abszurd, 
hanem az élet”. 

Nem tudom, ha ma élne, mit monda-
na? Mert ahhoz képest, amit a ’90-es évek 
elején megélt és közéleti szövegeiben elég 
élesen kritizált, pl. a Magyar Fórum ha-
sábjain, már túllépték ezerrel a közélet 
egyes szereplői. Manapság már nem is 
csak abszurd, hanem deviáns néha a köz-
élet, azokhoz az időkhöz képest. 

Egyik párttal sem szimpatizált külö-
nösebben, de több alkalommal megfo-
galmazta, hogy „lehetne más a politika” 
és a demokrácia. Egészen biztos, hogy ezt 
nem úgy gondolná, mint az LMP és Szél 
kisasszony. Noha utóbbi tényleg annyi-
ra abszurd, hogy akár egy Godard vagy 
Bunuel film főszereplője is megirigyel-
hetné. Az LMP elnökasszonya körülbe-
lül olyan a mai magyar közéletben, mint 
a híres spanyol filmrendező Nap szépe c. 
filmjének hősnője (a filmbeli hétköznapi 
életben), aki azért lesz inkognitóban egy 
kuplerájban prosti, mert „igazi szerelem-
re” vágyik…

-ács-

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. június 15-én 

jelenik meg.

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

Tisztelt lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a 2018. június 30-án megren-

dezésre kerülő XX. Birkafőző Fesztiválra levágott juhok-
ból 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

Testületi ülés
(...folytatás az 1. oldalról)

Egyhangúlag támogatták a vá-
rosatyák a tájékoztatót az Akác-
liget Gyógy- és Strandfürdő 
2018. évi nyári szezonkezdés-
re történő felkészüléséről. Pán-
ti Ildikó képviselőnő elmondta, 
hogy az Idegenforgalmi, Társa-
dalmi és Külkapcsolati Bizott-
ság kihelyezett ülésén megtár-
gyalta, elfogadta a tájékozta-
tót, majd néhány pozitív vé-
leményt is megosztott a fürdő-
ről. Karcagi-Nagy Zoltán hozzá-
szólásában kiemelte, hogy a nyá-
ri előkészületek megtörténtek, és 
a fürdőzők biztonsága tekinteté-
ben is jelentős előrelépés történt. 
Dobos László kérdésére Andrá-
si István igazgató elmondta, hogy 
hosszú évek munkájának kö-
szönhetően egyre többen látogat-
nak el a fürdőbe lakókocsikkal is 
Lengyelországból, Szlovákiából, 
Hollandiából és Németországból.

Támogatták a képviselők dr. 
Nagy Molnár Miklós múzeum-
igazgató újbóli kinevezését a 
Györffy István Nagykun Múze-
um élére. Pánti Ildikó, az érté-
kelő bizottság elnöke elmondta, 
hogy egy pályázat érkezett be 
a jelenlegi igazgatótól, aki már 
1995 óta látja el feladatait az in-
tézmény élén. Dr. Nagy Molnár 
Miklós megköszönte az ismételt 
bizalmat és a munkatársainak a 
munkáját.

Megszavazta a testület a bér-
leti idő meghosszabbítását a 
Karcag-tilalmasi Mezőgazdasá-
gi Korlátolt Felelősségű Társa-
sággal, azért, hogy az ivóvíz to-
vábbra is biztosított legyen a vá-
rosrészen. Nagyné László Er-
zsébet kiemelte, a végleges meg-
oldás egy önkormányzati tulaj-
donú ivóvízhálózat és ivóvíztá-
roló kiépítése lesz, amelynek a 
tervezése már elkezdődött, de 
az engedélyeztetése hosszú fo-
lyamat.

Döntött a testület több alapít-
vány pénzbeli támogatásáról is. 
Így a Kátai Gábor Alapítvány, a 
Magyarországi Légimentésért 
Alapítvány, a MEDICOPTER 
Alapítvány, a Kisebbségekért - 

Pro Minoritate Alapítvány, va-
lamint az Eurázsiai Összefogá-
sért Alapítvány támogatását sza-
vazták meg a képviselők a pol-
gármesteri keret terhére.

Támogatták a képviselők a 
Karcag város belterületén mű-
ködő, meglévő térfigyelőka-
merarendszer bővítéséről szóló 
határozat módosítását, amely 
szerint a rendőrkapitány javas-
latára két kamera áthelyezé-
se valósulna meg. Szepesi Ti-
bor kérte, hogy a nagyvénkerti 
kosárlabdaligethez is találja-
nak megoldást kamera elhelye-
zésére.

Az ülés kezdetén Dobos Lász-
ló polgármester kitüntetetteket 
és kiváló eredményekkel szerep-

lő versenyzőket köszöntött. Így 
a Karcag Városi Önkormányzat 
nevében gratulált Szepesi Tibor 
képviselőnek, a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár igazgatójának, aki 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által rendezett Magyar 
Sport Napján Miniszteri Elisme-
rő Oklevélben részesült a sport 
területén végzett munkájáért. 
Köszöntötte Kabai Lászlót, aki a 
„Marad a remény” című film al-
kotásáért a III. Magyar Speciális 
Független Filmszemlén a legjobb 
dokumentumfilm kategória kü-
löndíjasa lett. Gratulált a KSZC 
Varró István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma diákjának, Kovács István-
nak, aki a Szakma Kiváló Tanu-
lója döntőjén az épület és szer-
kezetlakatosi szakmában 1. he-
lyezést ért el, és köszöntötte fel-
készítő tanárait, Kiss László és 
Vincze Sándor pedagógusokat is.

Napirend előtt többek között 
játszóterek felújításáról, útjaví-
tásokról, a magyarkai lakosság 
ivóvíz ellátásáról, a mezőőrség 
munkájáról, a Vadvirág parko-
ló szabályozásásáról, útszéli fák 
gallyazásáról tanácskoztak a vá-
rosatyák.

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését június 28-
án, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Lapzárta: 
2018. június 11. (hétfő) 12 óra2018. június 04. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„VÁROSISMERETI SÉTÁRA”
hívja és várja az érdeklődőket

(nagyszülő-szülő-unoka korosztályig). 

Időpont:
2018. június 14. (csütörtök)

14.30 órai kezdettel

Úticél:
Morgó Csárda megtekintése

 
Idegenvezető:

Ruzicska Ferenc

Találkozó:
a Morgó Csárda bejáratánál

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

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője
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HÍREK

- A Sporttörvény 2000-es meg-
jelenése óta május 6. a magyar 
sport napja. 1875. május 6-án 
került megrendezésre Európá-
ban először szabadtéri rendez-
vény, ennek a tiszteletére döntött 
a Kormány úgy, hogy ez legyen a 
magyar sport napja is. Ekkor ad-
ták át az állami kitüntetéseket, 
díjakat - mondja Szepesi Tibor, 
akinek gyerekkora óta köze van 
a sporthoz. Előbb sportolóként, 
majd edzőként több sportágat is 
kipróbált. - Úgy emlékszem el-
ső osztályos lehettem, amikor 
az asztalitenisszel elkezdődött 
sportpályafutásom, ez aztán ha-
mar átalakult, mert elsősorban 
a futás volt az, ami a mai napig 
közelebb áll a szívemhez. Az at-
létikában értem el eredménye-
ket, majd ebben a sportágban 
lettem edző, így születtek meg 
az első tanítványok eredményei 
- emlékszik a sportember, aki 
tudja, hogy ahogy egykor neki 
is az edzői, tanítványainak ő is 
meghatározó szerepet töltött be 
pályájukban. 

- Megpróbáltam abba az irány-
ba terelgetni őket, hogy hozza a 
legjobb eredményeket, vagy egy-
szerűen csak szeresse magát a 
sportot. S mit változtam a sport-
nak köszönhetően? Megmon-
dom őszintén ez egy nagyon ne-
héz kérdés, hiszen nem tudom 
milyen lettem volna sport nél-

kül. Az ember személyisége azo-
kon a sportágakon, amit kipró-
bált, a pedagógusokon, az edző-
kollégákon, a sportbarátokon ke-
resztül is alakul, úgyhogy nem 
tudom hogy alakult volna sport 
nélkül az életem.

- Több sportoló indult el az 
ön kezei alatt is.

- Nagy felelősség edzőként el-
indítani, megtanítani a verseny-
szellemet egy-egy gyermeknek. 
Azt gondolom és így is érzem, 
azt a tudást, mentalitást, amelyet 
én kaptam az edzőimtől, meg-
próbáltam továbbadni a saját 
személyiségem alapján. Ez óriási 
felelősség, hiszen meg kell találni 
azt a lehetőséget amiben tehet-
séges egy fiatal, ez nem biztos, 
hogy eredményekben fog meg-
mutatkozni, hanem emberség-
ben, mentalitásban. Egy siker-
be, kudarcba az edző is belehal 
tanítványaival, hiszen ugyanúgy 
örül, sír velük. Óriási felelősség 
a napi edzéstervet összeállítani, 
végiggondolni az edzésmódokat, 
felkészülni egy versenyre, hi-
szen néha évek kitartó munkája 
hozza meg a sikert. Így azt gon-
dolom, egy edző sokkal intenzí-
vebben éli meg a sikereket, mint 
egy sportoló. Apaként is más volt 
ez - vallja be Szepesi Tibor. 

- Az egyik fiamnak edzője 
is voltam, a másik fiamnál az 
asztalitenisz közelebb is állt a 

szívemhez. Nagyon más érzés 
volt látni, hogyan élik meg ők 
a sikereket, kudarcokat, de leg-
alább olyan jó vagy talán jobb 
volt, mint amikor a pályán ál-
lok a sportolóim mögött. Sokan 
elfelejtik - valljuk be őszintén 
néha én is -, hogy ilyenkor apa-
ként és nem edzőként állok a fi-
am mögött. Nehéz volt elfogad-
ni, hogy most csak szurkolni és 
biztatni kell, és arra ösztönözni, 
hogy minél jobb legyen.

- A KSE ügyvezetőjeként is 
nagy a felelőssége.

- Tíz sportágat kell összehan-
golni, mindenkinek megfelelni. 
Ez nagyon nehéz, de e díj mö-
gött ott a mögöttem lévő csa-
pat is, akik a versenyek szerve-
zésében, diákolimpiai rendez-
vények lebonyolításában mel-
lettem és előttem állnak. Nem 
csak egyedül vagyok felelős egy 
ilyen versenyért, ott vannak az 
edzők, a sportvezetők, a test-
nevelők, azok a versenybírók, 
akik itt vannak a versenyeken 
- ez a nagy közös csapat alkot-
ja ezt az egészet, akikkel sike-
res lehettem. Köszönöm az ő 
munkájukat, mert azt gondo-
lom, közösen tudjuk megoldani 
azokat a feladatokat, amelyek a 
sportban előttünk állnak. Jó hí-
re van a városi, megyei sport-
rendezvényeknek, a városi di-
áksportnak, ennek köszönhe-

tő, hogy sok diákolimpia ren-
dezvénynek vagyunk gazdái. 
Az elmúlt években több orszá-
gos olimpiai döntő volt itt a ke-
rékpártól a birkózáson, karatén, 
triatlonon át, de ha megyei dön-
tőt kell sorolni, hozzá sem kez-
dek, hiszen évente 10-12 ilyen 
kerül megrendezésre Karcagon, 
amely valóban azt jelzi, hogy 
a körülményekkel, rendezés-
sel elégedettek azok a szakveze-
tők, akik ezekről a helyszínek-
ről döntenek megyei, vagy akár 
országos szinten is. Azt gondo-
lom, a legfontosabb nem a hely-
szín, hanem az a csapat, az az 
összefogás, amely egy ilyen ver-
seny szervezése mögött van, hi-
szen ahogy a verseny egy nap, 

egy pillanat, az előkészítése, le-
bonyolítása, a végén az elszá-
molás, elpakolás hosszú napok, 
hetek munkája - sorolja a sport-
vezető, aki nagyon köszöni csa-
ládjának, feleségének, fiainak a 
támogatást, a megértést.

- A napokban fogalmazódott 
meg bennem, hogy ők azok, akik 
legtöbbet láttak dolgozni, és nem 
láttak, mert dolgozni voltam, de 
a segítségük nélkül nem sike-
rült volna mindezt elérnem. Na-
gyon köszönöm mindazoknak is 
a segítségét, akik részt vesznek a 
sportszervezésben, a versenyek 
lebonyolításában - mondja Sze-
pesi Tibor.

DE

A honvédelem napja alkal-
mából rendezett ünnepi ko-
szorúzást a Karcagi Nagykun 
Bajtársi Egyesület május 19-
én (szombaton) az Ifjúsági Ház 
(volt HEMO) épületénél lévő 
emléktáblánál. Rab János nyá. 
őrnagy, az egyesület elnöke 
emlékbeszédében elhangzott, 
hogy a Magyar Honvédelem 
Napját május 21-én ünnepel-
jük. Az 1849-es évben a dicső-
séges tavaszi hadjárat meg-
koronázásaként ezen a napon 
foglalta vissza a magyar hon-
védsereg a budai várat a csá-
száriaktól. Az országos jelen-
tőségű események árnyéká-
ban, itt Karcagon ennél az em-
léktáblánál immár 12. alkalom-
mal emlékezünk meg a karca-
gi helyőrségről, amely több 
évtizeden át 2004. június 30-
ig működött. Meghajtjuk jel-
képesen az elismerés zászla-
ját azok előtt, akik itt az em-

léktáblán is szerepelnek, azok 
a Karcagon állomásozott hon-
véd alakulatok egykori szemé-
lyi állománya előtt, amelyek 

tevékenysége nagymértékben 
hozzájárult a település gazda-
sági, társadalmi, kulturális fej-
lődéséhez - mondta Rab János, 

majd szólt arról is, hogy az ed-
digi hagyományőrző eredmé-
nyeikről és volt laktanyáról a 
tíz éve Bokor József ny. alez-

redes: A karcagi laktanya törté-
nete című könyvében bőveb-
ben olvashatnak az érdeklő-
dők. Az egyesület tagjai 2012-

ben kopjafát állítottak a bala-
tonkenesei Honvéd Üdülő te-
rületén a karcagi egykori ka-
tonai szervezetek emlékének 
megőrzésére is. Ott is minden 
évben koszorúznak. A meg-
emlékezésen Horváthné Ha-
lász Klára őrnagy, a MH Kato-
nai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság, 1. To-
borzó és Érdekvédelmi Köz-

pont Szolnok, érdekvédelmi 
részleg részlegvezetője he-
lyezte el az emlékezés koszo-
rúját.  Ezután a volt laktanyá-
ban 2010-ben kialakított em-
lékszobát - ahol a karcagi lak-
tanyai életet, katonai iratokat, 
ruházatot mutatják be - nézték 
meg az egykori katonák.
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Megemlékezés a honvédelem napján

Május 4-én (pénteken) Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián vehette át 
az Emberi Erőforrások Minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelét Szepesi Tibor, a 
Déryné Kulturális Központ igazgatója.

A sport területén végzett munkájáért Miniszteri 
Elismerő Oklevélben részesült Szepesi Tibor
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SZIM-világ
Kilenc napot töltött Izrael-

ben Németh Mihály, aki a Vi-
lágjárók programsorozat ke-
retében május 4-én beszélt él-
ményeiről az Ifjúsági Ház-
ban. Az előadó igazi világuta-
zó, Izrael már az 55. ország 
volt, amit felfedezett.

Az izraeli út már régóta rajta 
volt Németh Mihály bakancs-
listáján, és most egy fapados 
légitársaságnak köszönhető-
en kedvező áron tudott elutaz-
ni a kicsi országba, ahol febru-
ár végén-március elején kilenc 
napot töltött el. - Sok minden-
ben felülmúlta az elvárásaimat, 
ugyanakkor volt, amiben alul. 

Két nagyon kiemelkedő élmé-
nyem van: Jeruzsálemnek az 
óvárosi hangulata, a másik pe-
dig a Holt-tenger. Egyik kultu-
rálisan, spirituálisan, a másik 
pedig természetileg. Azonban 
a nagyon magas árak, illetve a 
vallási sznobizmus – főleg Je-
ruzsálemben – kicsit csalódás 
volt – árulta el Németh Mihály.

Habár Izrael negyedakkora, 
mint Magyarország, még így is 
a nevezetességeknek kb. az öt 
százalékát sikerült a világjáró-
nak megnéznie. - Szelektálni 
kell a látnivalókból. Nem azt, 
hogy mit akarok megnézni, ha-
nem azt, hogy mi az, amit nem 
tudok megnézni, mire nincs 
idő. Ez volt a sok, talán egy élet 
is kevés lenne rá, hogy telje-
sen megnézzük Jeruzsálemet 
– mondta a világjáró, aki hoz-
zátette, hogy egyszer biztosan 
visszalátogat majd Izraelbe, de 
addig is óriási a világ. Követke-
ző útja nyáron Skóciába vezet 
majd, ahol szintén kilenc napot 
fog eltölteni.

Kapás Mónika

HÍREK

Az Erkel Ferenc utca 1. szám alatti Kán-
tor Sándor Fazekasház vasárnap és hétfő ki-
vételével látogatható. Mint dr. Nagy Mol-
nár Miklóstól, a Györffy István Nagykun Mú-
zeum igazgatójától megtudtuk, a XVIII. szá-
zadban kialakult nagygazda, redemptus há-
zak emlékét idézi az épület, amelyben a ne-
ves művész, Kántor Sándor életműve mel-
lett pár éve az utcai szobát, amely addig az 
1830-as éveket mutatta be átalakították, s 
ott négy jeles Kántor tanítvány munkássá-
ga kapott helyet. Az 1978-ban Kossuth-díj-
jal kitüntetett Kántor Sándor 1894. szeptem-
ber 4-én született Karcagon. Elemi iskolai ta-
nulmányait 1907-ben fejezte be. Így került az 
akkori egyetlen karcagi fazekas műhelyébe, 
Ácsi Kovács Jánoshoz tanulónak. Kántor Sán-
dor 1911-ben, 17 évesen szabadult. Később 
dolgozott a Zsolnay gyárban, majd 1914-ben 
katonának sorozták, s 1917 márciusában az 
olasz frontra vezényelték, ahol 1918. október 
28-án súlyos karlövés érte. Budapesten sike-
rült a karját meggyógyíttatni, és 1919 őszén 
hazatért Karcagra, ahol iparengedélyt váltott, 
s a városi közbirtokosság téglagyárában meg-
kezdhette a munkát. Korábbi mesteréhez, 
Ácsi Kovács Jánoshoz hasonlóan évekig csak 
használati edényeket készített, majd 1924-
ben rátért a díszedények készítésére. Györffy 
István hatására Tiszafüred fazekasságát 
kezdte tanulmányozni, elsajátította az ottani 
edények gazdag motívumkincsét és kompo-
zíciós rendszerét. Kántor Sándor 1953-ban az 
elsők között kapta meg a Népművészet Mes-
tere címet. Később megbízták, hogy a brüsz-

szeli világkiállításra készítsen tárgyakat, na-
gyobb méretű miskakancsókat, figurális, em-
ber alakú edényeket, madársorozatokat készí-
tett, s munkáit a zsűri Grand Prix-vel díjazta. A 
belgiumi sikereket követően különösen ülő 
és álló női és férfialakjai, valamint állat- és ma-
dár alakjai lettek népszerűek. Nagyon sok ta-
nítványa volt, közülük négyen, a Kalocsán élő 
Kovács László, a tiszafüredi Szűcs Imre - ők 
ma is aktívan dolgoznak - és a két karcagi má-
ra földi munkásságukat befejező tanítvány ifj. 
F. Szabó Mihály és Sz. Nagy István munkáit 
állították ki a Kántor Sándor Fazekasház utcai 
szobájában. Mint megtudtuk, a fazekasház 
épületének hátsó részében fazekasműhelyt 
alakítanak ki, ahol a korongozással is megis-
merkedhetnek majd a látogatók.

DE

Egész évben látogatható a Kántor Sándor Fazekasház

Többéves hagyományokra visszatekintve idén is megren-
dezte a Karcagi Rendőrkapitányság a hátrányos helyzetű gye-
rekek beintegrálására a Ki mit tud? rendezvényét. Május 10-
én, csütörtökön a Déryné Kulturális Központban több mint 
húsz gyerek mérettette meg magát tánc, próza, hangszer és 
ének kategóriákban. Ling Róbert rendőr alezredes, a prog-
ram szervezője elmondta, hogy az ország számos pontján van-
nak ilyen rendezvények, és a helyi fordulók után a területi és 
országos döntők következnek. Karcagon minden általános és 
középiskolába ki lett küldve a pályázati felhívás, tehát nem-
csak a hátrányos helyzetűek vehettek részt a programon. Nem 
volt előre meghatározott téma, mindenki szabadon választhat-
ta meg előadásának témáját és hosszát is, amelyet egy három-
tagú zsűri értékelt.

Rendőrségi Ki mit tud? 
vetélkedő

Világjárók - Izrael

A Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár 
úti SZIM Óvodájában május 17-én a XI. SZIM - vi-
lágra érkezett szülőket, nagyszülőket Szabóné 
Szentesi Mária tagóvoda-vezető köszöntötte, 
majd „Színek tánca” címmel a nagycsoportos 
gyermekek, „Örüljünk a szép kikeletnek…” a kis- 
és középső csoportos gyermekek játékát láthat-
ták az érdeklődők. 

Hagyomány már az is, hogy a KÁIAMI Kiskul-
csosi tagiskola néptánccsoport 1-2. osztályos ta-
nulói visszajönnek táncolni ezen a napon egy-
kori óvodájukba. A műsort Tóth Enikő, a KÁIAMI 
Kiskulcsosi tagiskola 6. osztályos tanulójának 
meseelőadása is színesítette. ANDY gyermek da-
lai után kézműveskedés volt. A gyerekek nagy 
örömmel ültek be a Szentannai Középiskola mo-
dern traktorjainak fülkéibe is.
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HÍREK HIRDETMÉNYEK

Simon Olivér, a KSZC Varró István Szak-
gimnáziuma tanulója a nemzetközi Mini 
Skills 2018 versenyen 5. lett. Felkészítő 
tanára Kovács Sándor volt.

Simon Olivér gépi forgácsolónak 
tanul, mellette szobafestő versenye-
ken is részt vesz. A gépi forgácso-
ló szakmát testvére révén válasz-
totta, a festő pedig közben tetszett 
meg neki. A gépi forgácsoló keresett 
szakma, azzal el lehet helyezkedni, a 
festő szakmában pedig nagyobb az 
önállóság, az alkotói szabadság, kevés-
bé között, ezért is szerettem meg - árul-
ta el Olivér, aki most a rangos versenyen két 
magyar indulóval képviselte hazánkat. 

- A versenyen tapétázni kellett, színkeve-
rés, díszléc-javítás, szerkesztés, kifestés volt 
a feladatom. A tapétázást egy hónapja kezd-
tem el, ebben kicsit, mivel nem festőnek, ha-
nem esztergályosnak tanulok, kevesebb pon-
tot kaptam. A színkeverés jól sikerült, tégla-
vörös és pergament kellett keverni, a szer-
kesztés-javításban kézzel kellett festeni, és 
volt szalagos feladat is .

Mivel Olivér nagyon izgult, így a maximu-
mot nem tudta kihozni magából, de így is 
megállta a helyét a nemzetközi versenyen, 
ahol rutinos magyar, finn, angol, szlovák, 
orosz induló is volt.

Kovács Sándor szakoktató is úgy vélte, hogy 

gépi forgácsolóként Olivér nagyon szépen 
helytállt. Most egy ösztöndíj programban 
vesz részt Olivér, aki számára a legnagyobb 
siker, hogy bekerült ebbe a háromfős hazai 
csapatba, akik részt vehettek a nemzetközi 
megmérettetésen. Oli egyébként nagyon jó 
rajzoló, ügyes, példaértékű a szorgalma, hi-
szen a szakmai részt is mellé kellett tanulnia - 
mondta tanítványáról Kovács Sándor, aki remé-
li, hogy Olivér megnyugszik a következő ver-
senyen és nem izgulja túl, akkor még sikere-
sebb lehet. A Trilaktól a mentális felkészítés-
ben segítséget is kapnak majd nyáron.
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Simon Olivér 5. lett a Mini Skills versenyen

Meghívó 
a XV. Országos Patika Nap 

Jász-Nagykun Szolnok megyei megnyitójára

Időpont: 
2018. június 06. (szerda) 10.30 órai kezdettel

Helyszín: 
Betánia Gyógyszertár és Egészségház, 

(Karcag, Szabó József u. 14/a.)

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
a kedves érdeklődőket a XV. Országos Patika Nap 

Jász-Nagykun Szolnok megyei megnyitójára.

Kiemelt témakör: 
Felső légúti megbetegedések megelőzési lehetőségei

Program:
10.30 Megnyitó, köszöntők

 Közreműködnek a KÁIAMI Erkel Ferenc 
 Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény 
 növendékei és tanárai

11.00  A felső légúti megbetegedésekről röviden,
 valamint a megelőzés lehetőségei – gyógyszerészi 
 szempontból
 dr. Szalay Lászlóné szakgyógyszerész, 
 gyógyszertárvezető és
 dr. Szalay Annamária Ph.D. szakgyógyszerész, 
 egészségügyi szakmenedzser
 Betánia Gyógyszertár és Egészségház

11.30 BioCo Magyarország Kft. – a magyar lakosság 
 egészségének megőrzéséért

 Varga Katalin területi képviselő, keleti régió
11.45 Bemutatkozik a Kőrös Med Kft. Egészségcentrum

 Fehérné Nyéri Ilona ügyvezető
12.00 Praktikus tanácsok az újraélesztés otthoni 
 megkezdéséhez (bemutatóval)

 Ábrahám Istvánné szakápoló, a Magyar Vörös-
 kereszt önkéntese

Patika Napunk keretében 09.00 és 14.00 óra között
szűrővizsgálatokkal is várjuk Önöket 

a Betánia Gyógyszertárban
(vérnyomásmérés, vércukor-meghatározás, 

BMI meghatározás).

Egyéb információk:
Bejárat a gyógyszertárba a Széchenyi sgt. 27. felől.

Megtisztelő jelenlétükre számítunk,
szeretettel várjuk rendezvényünkön!

dr. Szalayné dr. Szabó Anna
gyógyszertárvezető,

dr. Szalay Annamária Ph.D. és dr. Szalay Erika Alíz 
szakgyógyszerészek,

valamint a Betánia Gyógyszertár és Egészségház 
munkatársai

Városismereti séta
Városismereti sétára indul-

tak az érdeklődők Pánti Ildikó 
önkormányzati képviselővel. 
Idén elsőként május 17-én, csü-
törtökön a görögkeleti temp-
lomba látogattak el, ahol Sze-
repi Nagy Attila ismertette a 
templom múltját és jelenét. A 
Szent György Ortodox Temp-
lom a meglévő karcagi templo-
mok közül a legrégebbi, 1973-
74-ben épült. Ugyanaz az építő-
mester készítette, mint a refor-
mátus templomot, ezért több 
hasonlóság is felfedezhető a 
két épület között. A görögkeleti 
templomokra például nem jel-
lemző a szószék, de mivel a re-
formátus templomnak készült, 
így ide is kértek. A Szent György 
Templomban 1811-ben elké-
szült az Ikonosztázion (ikonfal), 

amelyet egy görög ikonfestő 
készített.

Pánti Ildikó képviselőnő el-
mondta, igyekszik olyan helyre 
szervezni a városismereti sétá-
kat, ahol eddig még nem jártak. 
Legközelebb a Morgó Csárdá-
ba látogatnak majd el, ugyan-
akkor terveznek kerékpáros és 
autóbuszos kirándulásokat, va-
lamint a vállalkozói réteg bevo-
násával üzemlátogatásokat is.

Kapás Mónika

VÉRADÁS
2018. június 6. (szerda) 14.00-16.00
Kéklámpás véradás a Tűzoltóságon

2018. június 15. (péntek) 08.00-12.00
Kátai Gábor Kórház  
5300 Karcag. Zöldfa utca 48.
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A Kováts Mihály Emlékna-
pok zárásaként megrendez-
ték május 17-én, csütörtökön 
a „Mária Terézia kori Magyar-
ország és Kováts Mihály” tör-

ténelmi vetélkedőt, és meg-
tartották a „Kováts Mihály hu-
szárezredes életének főbb 
mozzanatai” című rajzpályá-
zat eredményhirdetését.

A rajzversenyben 1. helye-
zett Emődi Réka, 2. helyezett 
Kele Gabriella, 3. helyezett 
Kardos Panna és Nagy Noé-
mi lett.

HÍREK

Kováts Napok 2018

„Az oktatás aktualitásai” cím-
mel szakmai fórumot rende-
zett a KÁIAMI Kováts Mihály 
Általános Iskolai Tagintézmé-
nye a Kováts Napok rendez-
vénysorozat keretében má-
jus 14-én a Déryné Kulturális 
Központban.

Dobos László polgármes-
ter elmondta, nagy örömére 
szolgál, hogy idén először ok-
tatással kapcsolatos szakmai 
fórumra is sor került a Kováts 
Napok rendezvénysorozat ke-

retében. - Érdeklődéssel vá-
rom ezeket az előadásokat, hi-
szen civilben én is pedagógus 
vagyok – mondta a városveze-
tő, majd kiemelte, hogy nem 
mindegy, hogy kik tanítják a 
diákokat. - A pedagógusok 

személyisége mindig megha-
tározta a diákok életét. Ez nem 
egy munka, ez egy hivatás – 
mondta Dobos László, majd 
kérte a pedagógusokat, hogy 
erre mindig emlékezzenek, hi-
szen a legfontosabb feladatot 

látják el, a jövő nemzedékével 
foglalkoznak. 

A köszöntő gondolatok után 
„A köznevelési ágazatokat érin-
tő átfogó fejlesztések az Okta-
tási Hivatalban” címmel Bras-
sói Sándor, az Oktatási Hiva-
tal köznevelési elnökhelyette-
se tartotta meg előadását. Őt 
követte dr. Szikora Ágnes, az 
Oktatási Hivatal a Tanügy-igaz-
gatási és Köznevelési Hatósági 
Főosztály főosztályvezetője és 
Sági István, a Karcagi Tankerü-
leti Központ igazgatója is egy-
egy szakmai előadással.

A rendezvényen közremű-
ködtek az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolai Tagintéz-
mény diákjai és tanárai, vala-
mint szavalattal Ferenczi Má-
té tanuló.

„Az oktatás aktualitásai”
A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az álta-

lános iskolások számára a váltó futóversenyt a Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagintézmény előtt és a múzeum kö-
rül május 15-én, kedden. Chrappáné Papp Ágnes tagin-
tézmény-vezető elmondta, a programmal Kováts Mihály 
emlékének a megőrzése, a versenyszellem és a kapcsola-
tok, barátságok erősítése a cél.

Az idei évben az iskolások mellett az óvodásokat is be-
vonták a versenyzésbe, ők azonban még nem váltófutást 
teljesítettek, hanem csak egy kisebb kört futottak.

Az óvodások között 1. helyezett lett Tapasztó Botond, 
2. helyen Laboncz Lajos végzett, a 3. helyet pedig Kiss And-
rás szerezte meg. Mindhárman a Takács Péter úti óvodából 
érkeztek a versenyre.

Az iskolások váltóversenyében 1. helyezett lett a Kar-
cagi Nagykun Református Általános Iskola, 2. helyen a Kis-
kulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény ért célba, 3. díjat a 
Szent Pál Marista Általános Iskola szerezte meg, 4. helyen 
a Györffy István Katolikus Általános Iskola zárt, 5. helye-
zett a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény lett és 
a 6. helyen a Karcagi Arany János Általános Iskola végzett.

Futóverseny

Történelmi verseny és rajzpályázat Koszorúzás a Kováts Mihály 
Emlékhelynél

Egykori szülőháza közelében koszorúzással emléke-
zett a város Kováts Mihály huszárezredesre május 17-
én, csütörtökön. Az eredetileg tervezett koszorúzási ün-
nepség a rossz idő miatt elmaradt, így Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő, a tankerület, az iskola és a támo-
gató-segítő civilszervezetek rótták le tiszteletüket a hős 
emléke előtt.

Szakmai fórummal, versenyekkel és koszorúzással folytatódtak a megemlékezések Kováts Mihályra, 
a karcagi születésű huszárezredesre május 14. és 17. között.
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HIRDETMÉNYEK

Köszönetnyilvánítás
A Kátai Gábor Kórház vezetése, dolgozói, valamint a 

Kátai Gábor Alapítvány Kuratóriuma 
köszönetet mond mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat, 

és megtisztelték jelenlétükkel az Alapítvány 
2018. április 14-én megtartott jótékonysági estjét.

Külön köszönet illeti azokat, akik közreműködésükkel, személyes adományaikkal, 
tombola tárgyak és árverési felajánlásukkal, tombolajegyek, árverési tárgyak vásárlá-
sával, valamint egyéb támogatással hozzájárultak az alapítvány céljának, a Kátai Gábor 
Kórház udvarán kialakítandó Emlékhely megvalósításához.

KÖSZÖNJÜK:
Agro-Perfektnatura Kft., Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, Antalócziné Balog Ágnes, 

Arizóna-Brooklyn Üzlet, Ápolási osztály fellépői, Áron Férfidivat Üzlet, AVAS Eü. Centrum 
Kft., Balla Ágnes, dr. Balogh Elemér, Berekfürdő Község Önkormányzata, Berekvíz Kft. Berek-
fürdő, Betánia Gyógyszertár és Egészségház, BF Security Bt., dr. Bite László és neje, Bokorné 
Béres Piroska, Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály kollektívája, Czinegéné Bődi Szilvia, 
Csokainé Perlaky Tímea, Daróczi Erzsébet, Dávid Csaba, dr. Debreczeni László és neje, Décsei 
Józsefné, Diagnosztikum Zrt., Diaverum Hungary Kft., Dryvit Profi Kft., Essen Kft., dr. Farkas 
Béla, Fazekas Lajosné, Fazekas Gábor, dr. Fazekas Sándor, Felföldiné Mohácsi Emese, Főté-
ri Virágbolt, dr. Gáll András és dr. Siminischi Adelina, Hartmann-Rico, Hodos Bálintné, Hor-
tobágyi Nonprofit Kft., dr. Illés-Tóth Zoltán, Integra-Consulting Zrt., intézeti gyógyszertár kol-
lektívája, Intenzív osztály kollektívája, Johanné Török Ágnes, Kabainé Juhász Éva, dr. Kanász-
Nagy László, Karcag TV, Karcagi Ipari Park, Karcagi Hírmondó Szerkesztősége, Karcagi Mű-
anyagbolt, Karcagi-Nagy Zoltán, Karcagi-Nagy Zoltánné, Karcagi SZC Varró István Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Szabó István intézményvezető, Karcag Városi Ön-
kormányzat, Dobos László polgármester, Karcagi Vertikál Kft., dr. Kádár Sándor, Kálmán La-
jos, Kárkis Bt. – Csillag Csemege, Kátai Gábor Kórház focicsapata, Kátai Medi-Song Kórus 
tagjai, Kátainé Nyakó Edit, Kátai Lujza, Kereskedelmi és Hitelbank, Képalkotó Diagnoszti-
ka kollektívája, Kiss Gergely, Kiss-Ker Kft., Komádi Város Önkormányzata, Tóth Ferenc pol-
gármester, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Kovácsné Antal Ildikó, dr. Lakatos Linda, 
Lauf Audit Kft., Lukács Edit, Medgyesi Gergely Árpád, Medgyesiné Sági Tímea, Mészáros Eri-
ka, Mészáros Péter, Mészáros Zsolt, Mészárosné Hakucsák Erika, MIR-LAND Kft., dr. Mol-
nár Sándor, Molnárné Győri Erika, Mozgásszervi rehabilitációs osztály kollektívája, ifj. Nagy 
Imre, Nagy Imre és Nagyné László Erzsébet, Nagy Ilona, Nagy Zsuzsanna, Natúr Komfort, dr. 
Németh István, Nuriev Tibor, Oroszné Soós Judit, OrtoProfil Kft., Pannonlog Invest Zrt., Pető 
Ibolya, Petra-Security Kft., Pintér László, Plósz Csilla, Rendészeti csoport dolgozói, Rossmann, 
Sánta Imre és neje, Sebők Lajos, Somogyi Gabriella, Somogyi János, dr. Suba László, dr. Svéda 
Szabolcs és neje, Szentesi Linda, Szabóné Tarnai Lilla, Szalkay István, Szentannai Sámuel Kö-
zépiskola és Kollégium, Szepesi Tibor és Kun Csilla, Szilágyi Lajosné, dr. Szkripinecz Valéria, 
Szülészeti és nőgyógyászati osztály kollektívája, Szuper Butik, Takács Rudolf, Tamásné Czinege 
Csilla, Tanka Kertészet, Teleki Zoltán, dr. Temesváry Tamás, Törőcsik Lászlóné, Út-Kurucz 
Kft., Vad István, Varga Mihály, Vidovics Ferenc, Virág Tünde, dr. Zsembeli József. 
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Június 2. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Június 3. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)
Június 9. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Június 10. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

HIRDETMÉNYEK

2018. június 1. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Karcagi Tükör
 Tűzoltó szavalóverseny 1.
18.45 Tiszta tó a Tisza-tó
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések     
 Kovács Szilvia           
 Karcagi hírek
 Látogatható a tájház
 Kunszövetség közgyűlése - tudósítás
 Kevesebb lesz a kajszibarack
 Tanulmányi versenyen a refis diákok
 Holokauszt megemlékezés
 Háttér 
 Foglalkoztatási fórum
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Kunszövetség közgyűlése

2018. június 5. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.40 Karcagi hírek
20.10 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise

21.15 Karcag Sport: Karcagi SE - Jász-
 árokszállási VSE megyei I. osztályú 
 felnőtt férfi bajnoki labdarúgó-
 mérkőzés
23.15 Karcag Sport: Karcagi SE - Jász-
 árokszállási VSE megyei I. osztályú 
 felnőtt férfi bajnoki labdarúgó-  
 mérkőzés összefoglalója

2018. június 07. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Karcagi Tükör
 Tűzoltó szavalóverseny 2.
18.45 Nótacsokor 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések                
 Karcagi hírek
 Kováts Nap - koszorúzás 
 Történelemverseny
 Népszerű a sertéshús
 Örökös pásztor
 Épül a kosárpálya
 Városismereti séta
 Trükköznek a termékekkel
 Háttér 
 Téma: Birkafőző Fesztiválra készülve
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése

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

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. május 25.
Bak Ibolya Gizella - Majoros 
István
2018. május 25.
Molnár Csilla - Balogh Tibor
2018. május 26.
Törzsök Edit - Vida Zoltán
2018. május 26.
Kelemen Krisztina - Balla 
Zoltán

Születés
2018. május 23.
Bíró Andrea - Szekrényesi 
Szabolcs
Kg., Dózsa György út 9.

Dorka
2018. május 25. 
Balogh Csilla - Balogh Csaba 
János
Kg., Táncsics körút 10.

Andrea
2018. május 26. 
Csukodi Ezsébet Erika - 
Orosz Tibor
Kg., Tilalmas

Eszter 
Halálozás

Saska Ferenc 
 (1946)
Tasi Kálmánné 
(Seres Róza) 
 (1976) 

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

esetleges ünnepnapokra (péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Június 02-03. Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650
Június 09-10.  Dr. Temesváry Tamás  Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken teljes 
közművesített ház bontásra, te-
lekáron eladó. Érdeklődni: Kacsóh 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-
478-2714.
Eladó 6 sor kertföld kunyhóval, 
fúrt kúttal. Tel.: 06/70-341-7810, 
06/59-313-560.
Régi típusú rendezett parasztház 
eladó Karcagon, az Attila utca 47. 
szám alatt. Víz, villany, cserépkály-
ha van. Tel.: 06/59-300-322, 06/30-
713-7254.
Lebontásra szoruló ház eladó 
Tiszaszentimrén, a Bajcsy utca 38. 
szám alatt. Tel.: 06/20-530-8513. 
Karcagon, a Madarasi úton csalá-
di házban 70 m2-es, összközműves 
lakás lekerített udvarrésszel, teher-
mentesen eladó. (Bolt és benzin-
kút közelében.) Irányár: 6,9 M Ft. 
Tel.: 06/30-236-5858.
Karcagon, a József Attila utcán fel-
újításra szoruló családi ház 800 
m2-es telken, tehermentesen el-
adó. Víz, villany, gáz van. Irányár: 
7,1 M Ft Tel.: 06/70-633-1508.
Karcagon, a Liget Fürdő közelé-
ben, kerített zárt kertben nyugdí-
jasnak albérlet kiadó, akár kutyus-
sal is. Tel.: 06/59-312-562.
Családi ház a Magyar utcában épí-
tési telekkel eladó, és a Dráva utca 
sarkán beépíthető telek telekáron 
eladó. Tel.: 06/70-275-1937, 06/70- 
257-2045.

Beépíthető porta eladó a Sándor 
utca 27. szám alatt. Tel.: 06/30-227-
3246.
Karcagon eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 szo-
bás, régi típusú lakóház egyedi fű-
téssel, nagy kerttel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel a Villamos 
utcán. Tel.: 06/30-350-6026. 
Eladó Tiszaszőlősőn a „Medve-
kocsma”. Érdeklődni a 06/70-384 
7742-es telefonszámon.
Mátrafüred és Gyöngyös között 
található Pipis-hegyen nyaraló el-
adó. Tel.: 06/59-311-817, 06/30-
455-6995, vagy a Duna House 
Gyöngyös, tel.: 06/30-422-8165. 

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhakés-
zen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 15.000 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. Tel.: 
06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Mennyiség: 
1000 db, ára: 1500 Ft/q, méret: 
120 cmx150 cm. Szállítás és rakodás 
megoldható. Tel.: 06/70-370-1149.

Eladó 300 literes hűtőláda, mosó-
gép, lábmasszírozó, kézikocsi (be-
vásárló, kockás), autórádió. Tel.: 
06/20-572-6285.
Papírtéglanyomó-prés, Robi 151-
es pótkocsival, rotakapával, fűnyíró 
adapterrel és szivattyúval, Csepel 
125-ös (csak a motorja), robbanó-
motoros fűnyíró, 2 db Samsung TV 
eladó. Tel.: 06/30-216-9216.
Vásár! Nagyon olcsón eladók gye-
rekruhák, gyerekcipők, férfinad-
rágok, öltönyök, ingek. Gáztűzhely, 
gyerekheverők és más kisbútorok 
eladók. Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó Lanberger&Gloss rövid zon-
gora, páncéltőkés, körpáncélos, 
félangol mechanikás. Szép han-
gú, B-hangolású, új klarinét és 
Hammond elektromos orgona. 
Tel.: 06/70- 300-9730.
Karcagon eladó egy jó állapot-
ban lévő, Olimpia 18 típusú háti 
permetező készülék alkuképesen, 
6.000 Ft-os áron. Tel.: 06/59-311-
817, 06/30-455-6995.
Vásárolnék kisgyermeknek össze-
csukható járókát. Tel.: 06/30-944-
6062.
Ruhaszárító (nagy), mosdókagyló, 
fa etetőszék, 3 szárnyas ablak, sör-
sátor, öntöttvas radiátor, zuhany-
tálca, zuhanyfülke, gépkocsi fel-
ni (4 db), gépkocsi csomagtartó, 
fa babaágy, fa járóka eladó. Tel.: 
06/30-420-6617.
Építésből kimaradt cement eladó 
Karcagon, a Forint utca 8. szám 
alatt. Tel.: 06/30-590-0818.

Olcsón eladók! 2 db székfű szedő 
(kamilla), 1 db 28-as, férfi Csepel 
kerékpár, sertés önetető, (hossza: 
65 cm). Cím: Karcag, Kacsóh út 17. 
Tel.: 06/30-264-4608.
Őrölt fűszerpaprika termelőtől 
kapható Karcagon, a Rákóczi utca 
13. szám alatt. Tel.: 06/70-943-3479.
Gáztűzhelyt keresek elektromos 
sütővel, ugyanitt jó állapotban lé-
vő körfűrészt vennék, akár állvány 
nélkül is. Tel.: 06/59-312-5621.
Oszlopot, PVC-t, nagyméretű sző-
nyeget vásárolnék. Ugyanitt ki-
sebb fiókos fagyasztó eladó. Tel.: 
06/30-944-6062. 
Eladó 1 db régi típusú szekrény 
(akasztós), digitális földi antenna, 
videólejátszó (sok kazettával), Káma 
10-es vízszivattyú, elektromos orvo-
si műszer (ízület, reuma, ultrahang-
kezelésre alkalmas és fájdalomcsilla-
pításra). Tel.: 06/30-521-8401.
Felújított mosógép, felújított centri-
fuga, 28-as férfi kerékpár, szőlőprés 
eladó Karcagon. Tel.: 06/30-245-3691.
Lada Samara alkatrészek és 5 db 
ajtó (rozsdamentes), kombi cso-
magtartó, gáztűzhely (kemping), 
4 személyes sátor (előtérrel), für-
dőkád eladó. Tel.: 06/70-300-9730.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre nadrág, kabát 
(saját anyagból), bőrkabát var-
rását rövid határidővel vállalom. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) ki-
sebb-nagyobb fuvarokat vállalok! 
Tel.: 06/30-265-4197.

Festést, mázolást, gipszkarton-
szerelést, tapétázást vállal meg-
bízható öreg szaki, Balogh Lajos. 
Tel.: 06/70-530-0852.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, betonozását, 
udvarok takarítását, terepek tisz-
títását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06/30-853-4323.
Pedikűrözés hölgyeknek, uraknak! 
Ezen hirdetés felmutatásával min-
den új vendégemnek 15% kedvez-
ményt adok! Masszázsok: teljes 
testmasszázs, hátmasszázs, gyógy-
talpmasszázs (betegségek alterna-
tív kezelése), csontkovácsolás moz-
gásszervi problémákra. Június vé-
gétől klinikai nyirokmasszázs: ödé-
más (vizes) lábak, kezek kezelése; 
narancsbőr ellen; fogyás céljából. 
Karcag, Püspökladányi út 7/b. Éva 
szalon. Időpont egyeztetés szüksé-
ges. Tel.: 06/30-428-5642.

APRÓHIRDETÉS

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.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!
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SPORT

Május 12-én rendezték meg Sárrétudvari-
ban a II. Sárrét Kupa meghívásos felzárkózta-
tó versenyt. Négy megyéből 14 szakosztály kép-
viseltette magát 116 indulóval. Karcagról tíz 
gyermek indult a versenyen. A szakosztály-
vezetés úgy véli, nem vallottunk szégyent, hi-
szen a huszonnégy mérkőzésünkből tizenhatot 
megnyertünk, és csupán nyolcat veszítettünk el. 
Így az éremtermésünk is imponálónak mond-
ható. 5 arany, 3 ezüst és 1 bronzéremmel tér-
hettünk haza. Eredmények Gyermek korosz-
tály: aranyérmesek - Kurucz Pityesz István, 
Burai Rikárdó, Kónya Roland, bronzérmes - 
K. Nagy Nikolasz. Diák II. korosztály: arany-
érmes - Budai Cintia, ezüstérmesek - Czinka 
Dominik, Kovács-Bocskay Timur. Diák I. kor-
osztályban aranyérmes - Burai Rudolf, ezüst-
érmes - Tótkomlósi Ádám. 

Május 19-én Jászapáti rendezte a II. Jász 
Kupát, amely verseny szintén felzárkóztató 

megmérettetés volt a fiataljaink számára. Ki-
lenc szakosztály nyolcvan versenyzője küzdött 
meg az érmekért egy jó hangulatú, jól szerve-
zett versenyen. Karcagi eredmények: gyermek 
korcsoportban három ezüstérmet szereztünk 
Kurucz Pityesz István, K. Nagy Nikolasz és Bu-
rai Rikardó révén. Kónya Roland, Szabó Sán-
dor III. lett. Diák II. korosztályban Czinka 
Dominik valamint Urbán Zoltán nagyon jó 
és magabiztos versenyzéssel aranyérmet, míg 
Budai Cintia, Tótkomlósi Csenge bronzérmet 
szerzett. Az idősebb diák korcsoportban Ba-
kó Dániel és Burai Rudolf állhatott a dobogó 
legfelső fokára. Ugyanitt Tótkomlósi Ádám na-
gyon jó birkózással ezüstérmes lett. Csapatver-
senyben a népesebb Törökszentmiklós mögött 
minimális ponthátránnyal a II. helyen végzett 
lelkes csapatunk.

Szűcs András

Nem maradt el az éremeső
B I R K Ó Z Á S

F U TÁ S

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. május 26. (szombat)
Kisújszállás-Karcag 1-4 (0-2)

Rekkenő meleg és kiváló mi-
nőségű játéktér fogadta a kivo-
nuló csapatokat. A vendég Kar-
cag az alábbi összeállításban lé-
pett pályára: Belényesi-Szívós 
Gy., Terjék, Szőke N., Szívós G., 
Nagy R., Kiss S., Balogh, Erdei, 
Szentannai, Kovács L.
Cserék: Orosz, Daróczi, Balajti, Sipos, Juhász. 
Edző: Orosz István.

A 9. percben Balogh összerúgott az ellenfél játékosával a fele-
zővonal közelében. Hosszú percekig ápolták, majd később men-
tővel kellett a kórházba szállítani.

A 14. percben egy hazai támadásnál Ladányi lövését már min-
denki gólnak látta, de a labda szerencsére elkerülte Belényesi ka-
puját. 

A 19. percben Nagy R. partdobása után Orosz laposan a 
16-osig belőtte a labdát, és Szentannai a jobb alsó sarokba lőt-
te (0-1).

A 27. percben Szívós G. hosszan indította középen Szent-
annait, aki a kapust megelőzve emelt a kapu közepébe (0-2).

A 44. percben Nagy R. futtatta a jobb oldalon Kiss S-t, a csatár 
lövését Csorja szögletre ütötte. 

A 45. percben Nagy R. szögletét Orosz közelről a felső lécre fe-
jelte. Újabb karcagi szöglet után Csorja nagy nehezen a mezőny-
be ütötte a labdát. Az 53. percben egy kapu elé ívelést Kállai fejjel 
megtoldotta, de Belényesi könnyedén hárította.  

A 60. percben Erdei szabadrúgását Nagy R. a kapu elé továb-
bította, és a szemfüles Orosz közelről a hálóba lőtte (0-3).

A 65. percben Erdei jobbról a bal szélre passzolt az üresen álló 
Nagy R-hez, aki néhány lépés után a hosszú sarokba emelt (0-4).

A 71. percben Kállai cselezgetett, majd középre gurított, és 
Németh a védők között laposan a hálóba lőtt (1-4).

A mérkőzés végén Orosz István edző a következőt nyilatkoz-
ta: - „Féltem a mérkőzéstől, de jó hozzáállással megszereztük a 
győzelmet.”

B.I.

Magabiztos győzelem a 
kunsági rangadón

L A B DA R Ú G Á S

A Karcagi Utánfutók csa-
pat május 12-13-án teljesítet-
te az XII. NN. UltraBalaton 
versenyt, körbefutotta a Bala-
tont, amely összesen 221 km-t 
jelent. A nyolctagú csapat 21,5 
óra alatt teljesítette a távot.

Csigerné Szabó Ilona, a Kar-
cagi Utánfutók csapatkapitá-
nya elmondta, tavaly nyáron az 
egyik futóversenyen jött az öt-
let, hogy induljanak az Ultra-
Balatonon. - Októberben kez-
dődött a nevezés, nagyon ne-
héz bejutni erre a versenyre, 
mivel mindig sok az érdeklődő. 
Most is tizenkétezren voltunk 
– mondta Csigerné Szabó Ilona. 
Az elsőkörös nevezést január-
ban megerősítették, ezzel bizto-

sították helyüket a májusi ver-
senyen.

A nyolctagú Karcagi Után-
futók csapatban hat nő és két 
férfi rótta a kilómétereket. A 
versenyszabályzat szerint az a 
csapat, amelyben akár csak egy 
férfi is van, férfi csapatnak szá-
mít. - Így mi a 78 db nyolcfős 
férfi csapat egyike voltunk, és 
az időeredményünk alapján a 
29. helyen zártunk. Ugyanak-
kor összesen 1255 csapat volt, 
amelyből az 525. helyen végez-
tünk – árulta el a csapatkapi-
tány.

A verseny 47 szakaszból állt, 
amelyet előre beosztottak, hogy 
a nyolc fő mikor melyiket és 
hogyan futja. - Volt egy csapat-
buszunk, és aki éppen az aktu-

ális szakaszra ki volt osztva az 
futott, a többiek pedig busszal 
előre mentek a következő váltó-

pontra. Nem minden váltópon-
ton váltottunk, mert lehetett 
szakaszokat összevonni – ava-

tott be a részletekbe a csapat-
kapitány. - Ez a legelső verse-
nyünk volt, ahol ebben a formá-
cióban és ezzel a névvel indul-
tunk. Mi itt alakultunk meg, és 
váltunk csapattá. Nagyon büsz-
ke vagyok rájuk, fegyelmezettek 
és felkészültek voltak, a vállalt 
22 óránkat 21 óra 33 perc alatt 
tudtuk teljesíteni – emelte ki 
Csigerné Szabó Ilona, aki hoz-
zátette, hogy szeretnének jövőre 
is indulni a versenyen.

Az UltraBalatont teljesítő 
Karcagi Utánfutók csapat tag-
jai: Csigerné Szabó Ilona, Barna 
Nelli, Czövek-Király Dóra, Gál 
Anita, Lesják Brigitta, Tomcsik 
Lilla, Kurucz Imre és Kondás 
Gergely. 

Kapás Mónika

Körbefutották a Balatont a Karcagi Utánfutók


