
Június utolsó hétvégéje mi 
másról is szólhatna Karcagon, 
mint a Hungarikum birkapör-
költről. Egy hét múlva, június 
29-30-án rendezik meg a tér-
ség egyik legnagyobb gaszt-
ronómiai eseményét, a XX. 
Karcagi Birkafőző Fesztivált. 
A rendezvénnyel kapcsolatos 
tudnivalókról, a programok-
ról Szepesi Tibor főszervezőt, 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár igazgatóját kérdeztük.

- Az idei különleges alkalom, 
hiszen jubileumi rendezvény. 
Milyen újításokkal, különle-
gességekkel készülnek a feszti-
válra?

- Igen, az idei év jubileumi 
rendezvény. Mégis azt hiszem, 
hogy az eltelt időszak alatt is fo-
lyamatosan bővült és változott 
a rendezvény. Természetesen 
most is lesznek változások, ame-
lyek bizonyos fajta frissítést je-
lentenek, de alapvetően a jól be-
vált, minden korosztályt meg-
szólító programokkal készü-
lünk. Egy biztos, ennyi prog-
ram és helyszín még sosem volt 
a Birkafőző Fesztiválok történe-
tében.  

A terület bővítésének lehető-
ségét folyamatosan vizsgáltuk, 
vizsgáljuk idén is. A Püspök-
ladányi úton az Ifjúsági Házig 
terjedő szakaszon például kéz-
műves árusokkal találkozhat-

nak, akik a Kálvin 2. iskolai ud-
varban is várják majd a látoga-
tókat. Marad a múzeumi szín-

pad a nóta és folklór progra-
moknak, marad a gyerekek-
nek, családoknak a „Juhszár-
nyék”. A jól bevált „BOR-UD-
VAR” azonban költözik a Vá-
rosháza hátsó parkolójába, ud-
varába, hiszen a „Nagyszínpad” 
már pénteken is koncertektől 
lesz hangos. A másik nagy vál-
tozás, hogy pénteken a Györffy 

iskola és a Sportcsarnok közöt-
ti díszudvaron „ROCK-udvar” 
kerül kialakításra, ahol helyi ze-
nekarok mellett persze lesz egy 
sztárcsapat is.  

- Mire számíthat a lakosság? 
Mikor kezdik el építeni a fesztivál 
területét? Mikortól lesznek lezár-
va az utak, a környező utcák?

(Folytatás a 2. oldalon...)
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TÁJÉKOZTATÓ ÚTLEZÁRÁSRÓL 
ÉS FORGALOMELTERELÉSRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a XX. Karca-
gi Birkafőző Fesztivál miatt 2018. június 28. (csütörtök) 
06.00 óra és 2018. július 1. (vasárnap) 17.00 óra között 
teljes útlezárás lesz

 - a Múzeumpark környékén (Bajcsy-Zsilinszky utca, 
Kálvin utca, Püspökladányi út, József Attila utca és Kál-
mán 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) forgalmirend-változás lép 
életbe! Ezen az útszakaszon TILOS a megállás, amelynek 
betartását a Rendőrség kiemelten ellenőrzi.

Felhívjuk továbbá a Tisz-
telt Lakosság és a Látogatók fi-
gyelmét, hogy a rendezvény 
területe KAMERÁVAL MEG-
FIGYELT TERÜLET!

Kérjük, ne vezessen megszokásból, legyen körültekintő!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Szervezők

Két szakköri csoport – a Dalma Dance 
Club karcagi táncosai és a Kun Kuckó di-
ákszínjátszó csoport – mutatkozott be 
június 7-én, csütörtökön a Déryné Kultu-
rális Központ színháztermében a Szak-
köri randevú nevet viselő rendezvényen.

Szabó Péterné, a gyermekkönyvtár ve-
zetője, a Kun Kuckó diákszínjátszó csoport 
művészeti vezetője köszöntötte a megje-
lent vendégeket. Elmondta, hogy a Déry-
nében jelenleg huszonnyolc szakköri cso-
port működik, és a gyermekektől egészen 
a szépkorúakig minden korosztálynak le-
hetőséget biztosít a szabadidő hasznos és 
kellemes eltöltésére. Többek között csip-
kekör, foltvarró klub, öt néptánccsoport, 

nyugdíjas klubok, diákszínjátszó csoport, 
nótaklub, baba-mama klub és modern tánc 
klub várja az érdeklődőket.

Ezen a napon a huszonnyolc csoport 
közül kettő mutatta be tudását. Elsőként 
a Dalma Dance Club karcagi tagozatának 
nagycsoportosainak magyar tánc előadá-
sát élvezhette a közönség. A klubot húsz 
éve alakította Győrfi Dalma Törökszentmik-
lóson. Több mint negyven településen, kö-
zel ezer tanulóval működik a klub, amely-
nek profiljában főleg a modern tánc és a 
mazsorett szerepel.

A táncprodukció után a Kun Kuckó tagjai 
léptek a színpadra. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Szakköri randevú

Jövő héten Birkafőző Fesztivál
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(...folytatás az 1. oldalról)
- Ebben sincs változás a megszokotthoz képest. A fesztivál te-

rületén a szükséges berendezkedést szerdán már elkezdjük. Csü-
törtökön épül a múzeumparki berendezések zöme, pénteken pe-
dig a kisebb simítások. A teljes útlezárás csütörtök délelőttől va-
sárnap délig fog tartani. 

- A főzőhelyek kiosztásra kerültek. Hány nevezés érkezett az 
idén?

- A tavalyi évhez hasonlóan marad a főzőhelyek száma, ami 
azt jelenti, hogy 268 főzőhely került kialakításra. Minden hely el-
kelt, ha esetleg akad is visszamondás, azonnal van a helyrére je-
lentkező. 

- Melyek a legfontosabb tudnivalók a főzők számára?
- A szabályok nem nagyon módosultak az előző évekhez ké-

pest. A szokásos papíralapú feladatokat ugyan úgy el kell végez-
ni, mint eddig is. A tűzoltókészülékek ellenőrzése, a behajtási tér-
kép, a befizetési igazolás visszaküldése a szokásos módon zajla-
nak. Már most meg kell köszönnöm azonban a főzők hozzáállá-
sát, hiszen nagyon gördülékenyen, eddig határidőre megtörténtek 
azok a feladatok, amelyek a zavartalan rendezéshez szükségesek. 

- A nyitónapon milyen programokkal várják az érdeklődőket?
- A múzeumparki színpadon kezdődik a fesztivál. A fiatal mű-

vészeti csoportok bemutatkozása után az ÉNEKLŐ SZAKÁ-
CSOK várják a nótakedvelőket. Az előbb említett Rock-udvar-
ban a helyi együttesek kezdik a koncerteket. Először a History, 
utána a Dying Wish, majd utánuk az ACTION zárja az estét. 
Természetesen megrendezésre kerül a Juhszárnyék is, ahol dél-
után vásári komédiás előadására hívjuk a gyermekeket. A gim-
názium melletti színpadon este a Primrose Paradise, majd sztár-
fellépőként a THE BIEBERS együttes koncertezik. A Bor-ud-
varban fog véget érni a péntek esti program, ahol idén először 
Karcagi-Nagy Zoltán és Andy ad koncertet, majd a Happy and 
Band húzza a talpalávalót a bulizni vágyók számára.   

- A fesztivál fő napja a szombat. Évről-évre minden korosztály 
megtalálja a programok között a számára tetszőt. Mivel várják 
most az érdeklődőket?

- A megnyitóünnepséget követően a folklór műsoré a színpad. 
A karcagi néptánccsoportok fellépését követően a rézfúvósoké 
lesz a főszerep. Kora délután pedig egy vásári komédiát láthatnak 
az érdeklődők. Az eredményhirdetést követően a műsor a magyar 
nóta jegyében zajlik, ahol a megszokott magas színvonalú elő-
adásban idén kizárólag karcagi nótaénekesek lépnek fel: Kovács 
Marika, Márkus Ica, Barta András, Ferenczi Béla, Karcagi-Nagy 
Zoltán, Kolostyák Gyula, Monzinger Ferenc, Olajos János. A gye-
rekekről sem feledkeztünk meg, a Juhszárnyékban várjuk a dél-
előtti és a délutáni előadásokra a fiatalokat. A Kálvin utcai szín-
padon a délelőtt folyamán a favágóké a terep. Fűrészbemutató és 
verseny várja az érdeklődőket. Az este pedig a koncerteké: idén az 
AC/BC együttes bevezetője után a HOOLIGANS együttes nagy-
koncertje lesz látható, hallható. Az egész fesztivált pedig DJ Krisz 
zárja, aki egészen a tűzijátékig várja az utcabálozni vágyókat.   

- Az esetlegesen későn érkezők tudnak-e még (és hol) pörköltöt 
vásárolni, kóstolni?

- Ahogyan nézzük az előkészületeket, a jelentkezéseket, azt kell 
mondanom, hogy csak reménykedni és bízni tudok ebben. Min-
den évben azon dolgozunk, hogy aki egy kicsit később, vagy csak 
az esti koncertekre érkezik a városba, az is gasztronómiai élmény-
hez jusson a birkapörkölt révén. A város vendéglátó helyei is ilyen-
kor ezt ajánlják legjobban az étlapon. Ez a nap a karcagi birkapör-
költről szól elsősorban, így nincs az a mennyiség, amely ne talál-
na gazdára. 

Balogh Andrea

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Miért a „karcagi 
birkapörkölt” a 

hungarikum?

Az elmúlt öt év alatt sokszor meg-
kérdezték tőlem - valószínűleg mások-
tól is - miért „Karcagi birkapörkölt” né-
ven vonult be a hungarikumok sorá-
ba a birkapörkölt. Jobbára más nagy-
kun helységek lakóitól jött a kérdés, akik 
szemmel láthatóan irigykedtek. De még 
Alexa Károly irodalomtörténész, az egy-
kori Mozgó Világ szerkesztője is meg-
jegyezte egyik írásában 2013 máju-
sa után (ekkor nyilvánították hivatalo-
san hungarikummá az étket), hogy nem 
egészen „ízléses gesztus” volt ez az ak-
kori vidékfejlesztési minisztertől. Tud-
valevő volt ugyanis országosan, hogy 
a miniszter, dr. Fazekas Sándor karcagi 
lakos, és ő indította el a tájjellegű, kü-
lönleges ételek hungarikummá nyilvá-
nítását. Alexa fő érve az volt - mint ál-
talában a többieknek is - kicsit visz-
szatetsző, ha valaki a „saját főztjét” di-
cséri. Másoknak, „kívülállóknak” kelle-
ne ezt mondani. Hozzátette, korrektebb 
lett volna „Kunsági birkapörkölt” né-
ven bejegyezni, hiszen a nagy étvágyú 
jó magyar költő, Berda József is „kunsá-
giak büszke eledelének” nevezte az ételt 
versében. 

Írtam is akkor Alexa Karcsi barátunk-
nak egy hosszabb levelet Szombathely-
re - az Életünk c. folyóirat főszerkesztő-
je volt akkoriban -, hogy furcsállom a 
megjegyzéseit, hiszen a nyolcvanas évek 
elején többször is rendeztünk itt Kar-
cagon Mozgó Világ-esteket. Utána pe-
dig levonultunk ifj. Szabó Mihály faze-
kas népművész muzeális lakásába, ahol 
mindig egy birka teste főtt a nagy vaslá-
basban, és még az ujjaikat is megnyal-
ták a vacsora után a Mozgó szerkesztő-
ségének tagjai, annyira ízlett nekik. Le-
het nem mutattam meg az akkor meg-
jelent Erdei Ferenc „Néprajzi ínyesmes-
terség” c. kis - alig 90 oldalnyi - köny-
vét, amelyben Erdei leírja, hogy itt ta-
lálkozott a ’60-as években egy Tarjányi 
Imre nevű karcagi tsz. taggal, aki olyan 
birkapörköltet főzött, amit sehol máshol 
az országban. (Pedig ő sok helyen járt és 
sok birkapaprikással megvendégelték, 
amikor mezőgazdasági miniszter volt.) 
Persze hivatkoztam még Vinkó József 
miskolci író 2010-es válasz.hu-n megje-
lent írására is, amelyben közli, hogy „az 
UNESCO kulturális listájára egyetlen ma-
gyar étel került fel: a kunsági birkapör-
költ karcagi hagyománya”.

Igen, a szó elszáll, az írás megma-
rad - a régi latin közmondás szerint. Va-
lószínűleg ezért nem is válaszolt Alexa 
barátunk a levelemre. Megírtam azt is, 
az első igazi birkapörkölt receptet dr. 
Fazekas Mihály muzeológus néprajzi 
disszertácíójában olvastam. 1979-ben 
jelent meg „Kunmadaras juhászata” cím-
mel a 139. oldalon.

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek júniusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Gyurcsek János  4. választókörzet  június 25. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  június 26. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. június 29-én jelenik meg.

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

2018. 06. 11.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMA-

ZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍ-
SÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A KARCAGI TANKERÜLE-
TI KÖZPONTBAN 

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program ke-
retében a Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazá-
sát segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvaló-
sítása című pályázatára. A Magyar Állam és az Európai 
Unió 238,10 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tásával valósíthatja meg programjait.

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00031 Korszerű pedagógiai mód-
szerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísér-
leti megvalósítása című projekt célja a köznevelés minősé-
gi fejlesztése nem formális és informális tanulási módszerek 
kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az él-
ményalapú tanulási módszerek kísérleti megalapozására, a 
tanulás közösségi élménnyé formálására.

Ennek érdekében a működési területén kijelölt intézmé-
nyekkel együttműködve olyan stratégiát dolgozott ki, amely-
nek középpontjában az értékközpontú nevelés, az egész éle-
ten át tartó iskolai tanulás megalapozása, az alapkészségek 
és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykom-
penzációs szerepének erősítése és az EU ifjúságpolitikai, fej-
lesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése áll.

Tematikus napközis és tematikus bentlakásos tanulási al-
kalmakat valósít meg, amely során a pedagógusok az Ok-
tatási Hivatal által az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció ke-
retében kifejlesztett tartalmakat alkalmazzák. A lebonyolí-
tás időszaka 2018 és 2019 júniusának 3-4. hete. A megvalósí-
tás 2 éve alatt a pályázat 4762 fő gyermeknek biztosít élmé-
nyeken alapuló táborozási lehetőséget. A Széchenyi 2020 
program keretében megvalósuló 182 tematikus napközis 
és 22 tematikus bentlakásos táborban 102 pedagógus, 11 fő 
animátor pedagógus, 11 fő önkéntes és 22 fő közösségi szol-
gálatot teljesítő diák működik közre.

Kissné Soós Ágnes
projektmenedzser

Jövő héten 
Birkafőző Fesztivál
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HÍREK

Az ünnepi könyvhét alkal-
mából A. G. Miller A halott-
látó szigete című krimi köny-
vének bemutatóját rendez-
ték meg június 6-án, szerdán 
az Ifjúsági Házban. 

Molnár G. Attila először cuk-
rásznak tanult, majd az egyete-
men könyvtár-történelem sza-
kon végzett. Onnan az első, és 
ma is meglévő munkahelyére 
került az Új Néplaphoz, ahol hír-
szerkesztőként és újságíróként 
dolgozott, majd főszerkesztő-
helyettes lett. Molnár G. Atti-
la A. G. Miller néven ír krimiket, 
kalandregényeket. Első köny-
ve 2014-ben jelent meg, majd 
2015-ben egy újabb követte, 
a legújabb kötete, A halottlátó 
szigete pedig most 2018-ban. 

A. G. Miller elmondta, hogy 
az írói név használatát azért tar-

totta fontosnak, mert míg az új-
ság a valóságot kell, hogy leír-
ja, addig a könyv pedig egy va-
lóságból merített fikció. Ezért a 
fantázia világát érdemesnek ta-
lálta szétválasztani a valóságtól. 
- Molnár G. Attila szerkeszti az 
újságot, A. G. Miller pedig köny-
veket ír. Innentől kezdve két kü-
lön történetként folytatódott a 
két név. Ennek három könyv az 
eredménye – mondta a szerző.

A. G. Miller elárulta, hogy bár 
több száz krimit, kalandregényt 
elolvasott korábban, mégsem a 
könyveknek köszönhetően vá-
gott bele a regényírásba, ha-
nem egy olaszországi repülő-
útja volt rá hatással. A 2000-es 
évek elején egy fapados járat-
tal indult haza Olaszországból, 
azonban egy műszaki meghi-
básodás miatt a járat csak öt 
óra késéssel szállhatott fel. - A 

kapitány teljesen higgadtan, a 
helyzetet feldolgozva mondta 
el az utasoknak, hogy mi tör-
tént. Az egyórás repülőút alatt 
aztán olyan rengeteget beszélt, 
amennyit azóta sem hallottam 
repülőgépen. A leszálláskor pe-
dig mindenkitől egyesével el-
köszönt. Ő volt az az ember, aki-
nek van is köze a repüléshez, és 
talán úgy is kezelte a helyzetet, 
ahogy a könyvem főhőse, tehát 
ő lehet a mintája – mondta A. G. 
Miller, akinek mindhárom regé-
nyében ugyanaz a főszereplő, a 
többi szereplő viszont változik.

- A főhős az új regényem-
ben egy nem túl jó állapotú re-
pülővel próbálja elérni a szige-
tet, ami sikerül is neki, de dara-
bokban. Belecsöppen egy hely-
zetbe, ami látszólag nem túl bo-
nyolult: meg kell érni azt az idő-
pontot, amikor jön értük egy 

repülőgép – árulta el a szer-
ző. Eközben azonban a fősze-
replő több olyan furcsasággal 
is szemben találja magát, mint 
egy sehová nem vezető vágány, 
egy elnéptelenedett falu és tá-
voli sóhajtozás hangja. A legna-
gyobb fejtörést viszont a már-
már valóságossá váló halottlátó 
legendája jelenti számára…

A főszereplő a három kötet 

alatt jellemfejlődésen ment ke-
resztül. - Mostanra az egész tör-
ténet kiforrottabb, jobban jelle-
mez engem, mint az első kettő. 
Talán most találtam meg a saját 
hangomat, ebben a könyvben 
– vallotta be A. G. Miller, aki azt is 
hozzátette, már hozzákezdett a 
következő kötetéhez.

Kapás Mónika

A halottlátó szigete
- Könyvbemutató az Ifjúsági Házban -

Elballagtak az általános iskolások

Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola

Szent Pál Marista Általános Iskola

Györffy István Katolikus 
Általános Iskola

Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézmény

Karcagi Arany János Általános Iskola

Kováts Mihály Általános Iskolai 
Tagintézmény

Kádas György Általános Iskola és 
Szakiskola

Az elmúlt két hétvégén megrendezték a karcagi általános iskolák ballagási ün-
nepségeiket. Minden ballagó diáknak sok sikert kívánunk középiskolai tanul-
mányukhoz, a város összes diákjának pedig kellemes és hasznos időtöltést a 
nyári szünetben!
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Új ősziárpa-fajtát mutatott 
be a hagyományos nyár ele-
ji szakmai napján a Debrece-
ni Egyetem AKIT Karcagi Ku-
tatóintézete június 13-án, szer-
dán. A programon a térség gaz-
dálkodói mellett a Kutatóinté-
zet hazai és külföldi partnerei 
is részt vettek.

Az esős időjárás miatt az ere-
detileg tervezett szántóföldi be-
mutató helyett a Kutatóintézet 
könyvtárában kezdődött meg a 
szakmai program. Dr. Zsembeli 
József, a Karcagi Kutatóintézet 
igazgatója elmondta, hogy sze-

rencsére ma már a digitális tech-
nika lehetővé teszi, hogy így is él-
ményszerűen bemutathassák a 
növényeket. - Felkészültünk az 
esőnapra is, készítettünk fotókat. 
Úgy gondolom, hogy azért így is 
elég érzékletesen be lehet mutatni 
a fajtáinkat, különös tekintettel az 
új fajtánkra – mondta az igazgató.

A szakmai programon Mu-
rányi Eszter és Cseke Petra tu-
dományos segédmunkatársak 
jellemzésében bemutatásra ke-
rültek a saját nemesítésű őszi 
kalászosok: tíz őszi búza, öt őszi 
árpa és öt tritikálé.

- Nemrég lett elismerve egy őszi 
árpafajtánk, amely a KG Nagykun 
nevet. A Nagykunság fővárosában 
bitorolhatja ezt a nevet a saját táj-
fajtánk. Azt kell tudni róla, hogy 
a termőképessége kiváló, tehát a 
standard átlagánál magasabb, 8 
tonna fölötti termésátlagot ered-
ményez, a fehérjetartalma pedig 
12% fölötti. Az árpabetegségekkel 
szemben mérsékelten rezisztens 
fajta. Kiemelkedik viszont az ál-
lóképessége, tehát a szárszilárdsá-
ga, illetve a télállósága is kitűnő – 
árulta el dr. Zsembeli József.

Az igazgató elmondta, hogy 
a klasszikus keresztezéses ne-
mesítői munka hosszú kutatást 
igényelt. 

- Nálunk olyan tájfajták van-
nak, olyanokat nemesítettünk ki 
az elmúlt hetven év során, ame-
lyek ezeket a rossz körülményeket 
- aszály, a hideg, magas sótarta-
lom, szikesség – jól tolerálják. Ter-
mészetesen, ha kedvezőbb élet-
feltételeket biztosít neki egy má-
sik táj jobb talaj- és időjárási vi-
szonyokkal, akkor azt meghálálja, 
viszont ez fordítva nem működik. 
Tehát például egy külföldi hibrid, 
amit nagy előszeretettel behoznak 

ide, mert nagy termőképességet 
ígér az előállítója, az nem biztos, 
hogy ilyen szélsőséges körülmé-
nyek között megállja a helyét. Me-
rem állítani, hogy aki ebben a táj-
ban gazdálkodik, az jobb, ha eze-
ket a tájfajtákat részesíti előnyben 
– hangsúlyozta az igazgató.

A nyílt napon az új, Magyar-
országon hamarosan piacra ke-
rülő talaj- és növénykondicio-
náló termékeket is megismer-
hették a térség gazdálkodói, va-

lamint a cseh és szlovák kuta-
tópartnerek révén új talajálla-
pot-javító technológiákat is be-
mutattak a jelenlévőknek.

Az időjárás javulásával a szak-
mai programot szántóföldi be-
mutató zárta, amely során Far-
kas Béla, az intézmény Szakmai 
Tanácsadó Testületének elnökhe-
lyettese a gyakorló gazda szem-
szögéből jellemezte a karcagi őszi 
kalászos növényeket.

Kapás Mónika

Őszi kalászos nyílt nap a Karcagi Kutatóintézetben

(...folytatás az 1. oldalról)
- Tíz éve vezetem a színjátszó csoportot, magyar szakos 

pedagógusként és drámatanárként is hiszek a gyermek-
színjátszás erejében. Heti rendszerességgel találkozunk itt 
a Déryné nagyszínpadán – árulta el Szabó Péterné, aki eb-
ben az évben tizenkilenc diákkal dolgozott a csoportban. 
A másfélórás foglalkozások alkalmával olyan szituációkban 
próbálhatják ki magukat a diákok, amelyekkel a hétköznap-
okon is találkozhatnak. - A műhelymunkák alkalmával lehe-
tőségük van önmaguk jó megismerésére, fejlődik a kom-
munikációjuk, bátrabbak és magabiztosabbak lesznek – fo-
galmazott a művészeti vezető.

Most Lázár Ervin A nagyravágyó feketerigó című művét 
formálták a saját elképzelésükre. A történet a barátságról 
szól: vannak, akik nagy népszerűségnek örvendenek, míg a 
félénkek, visszahúzódó gyerekek sok esetben nehezebben 
boldogulnak. Ezt mutatja be a történet.

Az Kun Kuckó előadását követően visszatértek a színpad-
ra a Dalma Dance Club karcagi tagozatának nagycsoporto-
sai, akik egy tánccal zárták a Szakköri randevút.

Kapás Mónika

Szakköri randevúPOSTALÁDA

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő által meghirdetett, „A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesz-
tő szervezetek és közösségek támogatására” a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 
pályázatot nyújtott be NTP-HTTSZ-17-0023 azonosító számon a Nemzeti Tehetségprogram ke-
retében. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott pénzösszeg: 1.600.000 Ft.

Pályázati program célja a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács területén működő 
tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködésének bővítése, a jó gyakorlatok szé-
les körben való megismertetése, a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok együttműködé-
sének támogatása. A meglévő jó gyakorlatok térségi szinten történő feltérképezése, bemutatása, 
adaptációja során, a tehetséggondozó szakemberek új módszerekkel ismerkednek meg, amelyeket 
saját gyakorlatukba beépítenek. 

A pedagógusok számára szervezett team-munkák segítették az együttműködést, feltárták a te-
hetséges gyermekek problémáinak lehetséges okait, megoldási lehetőségeit. 

A projekt során figyelemmel kísértük a tehetségígéretes gyermekek szociális kapcsolatainak ala-
kulását, konzultációk keretében segítettük a tehetséggondozó műhelyvezetők fejlesztő munkáját. 

A 2018. március 28-án megvalósult Szakmai fórumon a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Ta-
nács hatókörébe tartozó tehetségpontok és a tehetséggondozás iránt érdeklődők szakmai előadá-
sokon, konzultációkon újszerű lehetőségekkel ismerkedtek a támogató együttműködés érdekében.

Szakmai programok keretében a tehetséggondozásban kiválóan működő tehetségpon-
tok gyakorlatának bemutatására, tehetséges gyermekek bemutatkozására, kapcsolatok 
építésére került sor. 

A területi kiegyenlítettség érdekében szakmai segítséget nyújtottunk tehetségpontok 
alakításához térségünk településein.

A Térségi Tehetségsegítő Tanács honlapja (www.kttt.hu) lehetőséget biztosít a térségben 
megvalósuló tehetséggondozás eredményeinek folyamatos, széleskörű tájékoztatására. 

A pályázati program eredményeként a tehetségfejlesztő szakemberek szakmai párbeszédeken 
bővíthették ismereteiket, lehetőségeiket, szélesíthették támogatói, együttműködői körüket. 

Gulyás Ferencné 
intézményvezető

„Együttműködés a tehetségek támogatására”
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Május végén véget értek an-
gol nyelvtanfolyamaink a Karca-
gi Kids Club nyelviskolában mind 
a 11 csoportban. Eredményes évet 
zártunk, hiszen a több mint 100 
fős létszámunk mellett foglalko-
zásaink alátámasztották a korai 
nyelvoktatás mellett szóló érveket. 
Baby Club és Jazz Mataz csoport-
jaink 3 év alatti csöppségei szü-
lői felügyelet mellett vettek részt 
a zenés, játékos angol foglalkozá-
sokon, ahol anyanyelvük elsajátí-
tásához hasonló módon TERMÉ-
SZETESEN ismerkedtek az idegen 
nyelvvel. Csodás közösségek szer-
veződtek, a ritmus, mozgáskoor-
dináció és hallásfejlesztésen kí-
vül, a kicsik bámulatos nyelvi fej-
lődésen mentek keresztül, és kü-
lön öröm volt számomra, hogy a 
gyermekekhez hasonlóan a szü-
lők is teljes egységet alkottak bizo-
nyítva klubfoglalkozásaink közös-
ségformáló erejét. Óvodás és kis-
iskolás csoportjaink utolsó óráin 
vendégeink voltak a szülők, akik 
nyílt óra keretében nyerhettek be-
tekintést az élményszerű, sok-sok 
dallal, mozgással, változatos fel-
adatokkal végigkísért órák han-
gulatába. 

Minden szülő szeretné megte-
remteni gyermekének a feltétele-

ket egy biztonságos, boldog élet-
re. Óvodás, kisiskolás korban ez 
azt jelenti, hogy szeretne számára 
lehetőséget biztosítani arra, hogy 
minél jobban megismerje a vilá-
got, minél több hasznos, érdekes 
dolgot tanuljon, de mindezt korá-
nak, befogadóképességének meg-
felelően: játékosan. Klubjainkban 
felajánljuk a szülőknek a lehető-
séget, hogy gyermekük a legfogé-

konyabb korban ismerkedjen meg 
az idegen nyelvvel, elsajátítsa an-
nak hangzását, alapjait egy töké-
letesen testre szabott gyermekköz-
pontú módszer segítségével, ahol 

mind kicsik-nagyok, kezdők-hala-
dók változatos, egyedi, színes tan-
anyagok használatával juthatnak 
el akár a nyelvvizsgához elegen-
dő tudásszintig. Az oktatásban a 
hangsúlyt a kommunikációs kész-
ség fejlesztésére helyezzük. A nyel-
vi gyakorlatok aktiválják a passzív 
tudást, önálló beszédre ösztönöz-
nek az óvodás/iskolás korosztály 
természetes érdeklődésére építve. 

Foglalkozásainkat rendszeresen 
színesítjük az EnglishZone interak-
tív online játék és feladattárunk-
kal, hogy az idegen nyelvi stimulus 
még több csatornán át érkezzen a 

tanulókhoz, segítve a szavak rög-
zülését és később azok könnyebb 
felidézését.

Első évzárónkat különlegessé akar-
tam tenni, ami a Liget úti Sportpá-
lyán több mint 150 fő részvételé-
vel, szuper hangulatban, verőfé-
nyes napsütésben meg is valósult. 
Piknik Party-t rendeztünk, ahol ki-
csik és nagyok szüleikkel együtt 
egy vidám közös bulin búcsúztat-
ták el első tanévüket a Kids Club-
ban. Köszönöm a szülőknek a bi-
zalmat, a hozzáállást, a lelkese-
dést! Ősszel nagy szeretettel vá-
rom a gyermekeiket vissza, és vá-
rom új tagjainkat is induló új cso-

portjainkba! A felnőtt tanfolya-
maink a megnövekvő létszámuk-
ból adódóan új épületbe költöz-
nek ősztől, a gyerekek pedig új 
teremmel bővülnek, ami továb-
bi fergeteges klubrendezvények-
hez ad majd új teret, új lehetősé-
get. A jövő nyár programja pedig 
a Kids Club tábor lesz sok megle-
petéssel, aminek sikeres megvaló-
sításához már elkezdtük a szerve-
zői munkát.  

Köszönet a szülőknek és legfő-
képp a családomnak a támoga-
tásért és a rengeteg segítségért!

Kovácsné Illés Tóth Anita (X)

Első évzáró a Kids Club nyelviskolában

HÍREK

A Mátyás emlékév tisztele-
tére rendezett rajzversenyt a 
Csokonai Könyvtár gyermek-
könyvtára és a Könyvtárosta-
nárok Munkaközössége „Má-
tyás országlátása” címmel. Az 
ünnepélyes eredményhirdetést 
május 29-én, kedden tartották 
az Ifjúsági Házban.

Szabó Péterné, a gyermek-
könyvtár vezetője elmondta, 
hogy a versennyel elsődlegesen 
az volt a cél, hogy minél többen 
olvassanak Mátyás királyról, 
2018 ugyanis Mátyás emlékéve. 
Ebből az alkalomból hirdették 
meg a „Mátyás országlása” cí-
mű rajzpályázatot, amelyen a 
gyerekeknek egy szabadon vá-

lasztott Mátyás királyról szóló 
mesét, mondát kellett illuszt-
rálniuk.

Dr. Kasuba Jánosné, a Könyv-
tárostanárok Munkaközösség-
ének vezetője az eredményhir-
detés előtt felidézte Mátyás ki-
rály alakját, cselekedeteit.  Hu-
nyadi Mátyás 575 évvel ezelőtt, 
1443-ban született Kolozsváron, 
majd 15 éves korában királlyá 
koronázták, és 32 évig uralko-
dott. Nagyon szerette a nép, ben-
ne látták pártfogójukat. 

- Mátyás király álruhában jár-
ta az országot, és hol vadásznak, 
hol koldusnak, hol diáknak öl-
tözött, hogy ne ismerjék fel. Így 

megtapasztalta az emberek sor-
sát, és ahol hatalmaskodó embe-
reket látott, azokat megbüntet-
te – mesélte dr. Kasuba Jánosné. 
A török veszedelem ellen Mátyás 
zsoldos hadsereget szervezett, 
amely a Fekete sereg nevet vi-
selte. Nagyon művelt király volt, 
több nyelven is beszélt, fontos 
volt számára a kultúra és a mű-
vészet. Könyvtára, a Bibliotheca 
Corvina, és vele együtt a kódex-
gyűjteménye világhírű volt. Ha-
lála után azt mondták az embe-
rek, hogy „meghalt Mátyás, oda 
az igazság”.

Dr. Kasuba Jánosné ezt kö-
vetően a pályázatok értékelésé-

vel folytatta beszédét. A beérke-
zett alkotásokról egy négytagú 
zsűri – Varga Istvánné, Szath-
mári Lajosné, Szabó Péterné és 
dr. Kasuba Jánosné – döntött. A 
diákok nagyon sokféle techni-
kát alkalmaztak, és saját, egyé-
ni fantáziájukat is belevitték az 
alkotásokba. Több rajzon, fest-
ményen felelevenedett a Hu-
nyadi család címere a hollóval, 
a kettőskereszttel és az orosz-
lánnal, megjelent egy-egy jel-
legzetes történet illusztrációja, 
ugyanakkor volt, aki arcképet 
készített Mátyásról.

Kapás Mónika

Eredmények:
1-2. osztály: 

1. helyezettek: Molnár Liza Szonja és Molnár Zétény
2. helyezett: Győri Zita
3. helyezett: Keserű Marcell
Különdíj: Németh Ferenc

3. osztály:
1. helyezett: Drégelyvári Áron László
2. helyezett: Kusnyár Nikolett
3. helyezett: Lőrinczi Zsigmond
Különdíj: Straub Melinda

4. osztály
1. helyezettek: Bartha Hanna és Fekete Csilla
2. helyezettek: Takács Lia Jázmin és Saliga Napsugár
3. helyezettek: Kanalas Anasztázia Cintia és Márki Réka
Különdíjasok: Szegedi Mátyás és Duka Zsuzsanna

Felső tagozat
1. helyezett: Kovács Ágota Csenge
2. helyezett: Györfi Tímea
3. helyezettek: Szombati Fanni és Nábrádi Nauzika
Különdíjasok: Lázók Dzsenifer és K. Nagy Veronika

„Mátyás országlása” rajzpályázat
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 - Építészmérnök (Kisújszállás),
 - Építő- és építész technikus (Kisújszállás),
 - Egyéb ügyintéző (Karcag),
 - Titkárnő - Adminisztrátor, Könyvelő (Kisújszállás),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Egyéb ügyintéző (Karcag, Kisújszállás,),
 - Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Rendész - biztonsági őr (Karcag),
 - Kőműves - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Szobafestő (Kisújszállás),
 - Kútkezelő (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Nehézgépkezelő (Karcag),
 - Udvaros (rehabilitációs kártyával rendelkező),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Pultfeltöltő - árufeltöltő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, 
Kisújszállás, Kunmadaras).

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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Horgászok 
figyelem!

A Nagykun Horgász 
Egyesület irodája 
2018. június 11-től 

csak csütörtöki 
napokon, 

15.00-18.00 óráig ad ki 
engedélyeket. 

elnökség

2018. július 2. 
(hétfő) 

09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap a lakosság 

részére:

Meghívó
A KULÁKÜLDÖZÉS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
alkalmából

2018. június 29-én (pénteken) 9.30-tól

megemlékezést tartunk a Római Katolikus Templom 
előtti parkban álló kopjafánál

(Széchenyi sugárút - Püspökladányi út kereszteződése)

emlékező beszédet mond: Gánóczy Ferenc, 
a Szentannai Sámuel Középiskola tanára

közreműködik: Szendrey Gitta, színművész

Koszorúzás
Rendezvényünkre tisztelettel hívjuk!

POSTALÁDA

HIRDETMÉNYEK

2018. május 26-án az egykori kar-
cagi Mezőgazdasági Technikum 1962-
ben végzett diákjai közül tizennégyen 
megjelentünk dr. Mándoky Kongur 
István múzeumparki domborművé-
nél, hogy emlékezzünk az azóta el-
hunyt tanárainkról, volt osztálytár-
sainkról.

Az ötletet Csombordi István ve-
tette fel, és természetesen egyet ér-
tettünk vele. 

Dr. Mándoky Kongur István is 
osztálytársunk volt. Nagyon büszkék 
vagyunk a munkásságára, emlékére. 
Sajnos nagyon korán, 48 évesen halt 
meg. A találkozó szervezője a mél-
tatás után megemlékezett azokról a 
volt tanárainkról és osztálytársaink-
ról is, akik az ország más-más pont-
ján nyugszanak. Az elhelyezett ko-
szorúval rájuk is emlékeztünk. 

Ezt követően a Borjúdűlő, a Kato-
likus, majd a Déli temetőben folytat-
tuk utunkat. Felkerestük Hajdú Bé-
la volt igazgatónk, Hajdú Béláné volt 
tanárnőnk, Erős András, Kiss Sán-
dor, Kovács István, Király Imre, dr. 
K. Tóth Ferenc és Parrag Attila taná-
raink sírját, ahol letettük az emléke-
zés virágait. Felidéztünk kedves em-
lékeket, történeteket. Virággal em-

lékeztünk még Branstadter György, 
Monzéger Károlyné Tóth Mária, Tő-
kés János, Tőkés József és Mándoki 
Imre sírjánál, akik osztálytársaink 
voltak. 

Végezetül dr. Kovács Károly egy-
kori osztályfőnökünk emlékére ál-
lított kopjafánál álltuk körbe a sírt.  
A tervező, kivitelező Szelekovszky 
László egykori osztálytársunk volt, 
aki életműdíjas fafaragó. Hálával 
köszönjük meg Laci munkáját. 

Ifj. Kovács Károly beszédében 
szüleire emlékezett. Velünk tanít-
ványaival is úgy bánt, mint egy jó 
apa a gyermekével. Dr. Kovács Kár-

oly egy kivételes ember volt. Nagy 
tudás,  szeretet és mások tisztelete 
jellemezte. Adni szeretett! Tudást, 
amely jelleméből fakadt. Szerete-
tet, mert ilyen volt. Negyvennyolc fi-
atalt irányított, tanított (ennyi volt 
az osztálylétszám). Közülünk töb-
ben szép, sikeres pályát futottunk 
be. A kopjafa méltón őrzi emlékét.

Osztálytársaim nevében is kö-
szönöm mindazoknak a segítségét, 
akik a sikeres szervezésben részt 
vettek.

Mátyusné Kiss-Pál Róza
nyugdíjas tanár,

a főszervező segítője

Emlékezzünk, amíg megtehetjük

Hányadik alkalommal 
kerül megrendezésre 

jövő héten a Birkafőző 
Fesztivál?

A megfejtéseket levelezőlapon 
személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben 

2018. június 25-én 
(hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 
2 darab fürdőbelépőt 

sorsolunk ki az Akácliget 
Gyógy- és Strandfürdő 

felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Játsszon Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóval!
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Iskolaelőkészítő sorozatunkat gólyaprogrammal zártuk. Április 28-án a 
szolnoki Bagolyvár Vadasparkba kirándultunk a szeptembertől első osztályt 
kezdő tanulóinkkal és családtagjaikkal együtt.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, és bár jócskán a tavaszban jártunk, ve-
rőfényes nyári napsütésben látogattuk végig az állatokat. A nyuszisimogató 
lakói voltak a nap sztárjai és a néhány napos kecskegidák. Kis gólyáinknak 
egy feladatot is meg kellett oldaniuk. Arra kértük meg őket, hogy rajzos for-
mában örökítsék meg emlékeiket. Ezután a közelben lévő Széchenyi Parker-
dei játszótérre mentünk, ahol a vidám zsivaj, kacagás biztosított bennünket, 
hogy jól érzik magukat a gyerekek. Ügyességüket akár a szülők is kipróbál-
hatták a különböző játékokon, mászókákon, hintákon.

A programot közös fagyizással zártuk, majd átsétáltunk a gyaloghídon a 
Tisza fölött.

Az együtt eltöltött délelőttnek közösségformáló ereje is volt. Lehetőség adó-
dott arra, hogy a tanító nénik, az osztályközösségek tagjai és a szülők is job-
ban megismerjék egymást. 

A vidámsággal, játékkal, eltöltött órák után azzal a gondolattal indultuk 
haza, hogy a következő közös nagy kalandunk már az iskolakezdés lesz.

Ferenczi Péterné és Kuruczné Katona Éva
tanítónők 

A Madarak és fák napja egy több mint száz éves hagyomány Magyarorszá-
gon, amelyet minden év május 10-én ünneplünk. A hagyomány célja, hogy fel-
hívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilág-
ra és a természetvédelem fontosságára. Az első Madarak és fák napját a kor 
neves ornitológusa, Chernel István szervezte 1902-ben. Bár több mint száz év 
telt el, a természetvédelem fontossága azóta sem veszített jelentőségéből. Az 
esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi mi-
niszter által kiadott rendelet által került, amelynek értelmében az elemi népis-
kolákban minden év májusában vagy júniusában kellett „természetvédő” és 
„erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és fák napját. 

Iskolánk minden évben megrendezi a Madarak és fák napját. A hagyomá-
nyoktól eltérően ez egy kicsit másabb volt, mivel a Föld napjához is kapcso-
lódott. Tanulóink a Lombkorona sétányt látogatták meg, és használták ki a 
sétány nyújtotta lehetőségeket. A feladatok változatosak voltak. Logikai és 
ügyességi akadályokon kellett pontot gyűjteniük. A gyerekek nagyon élvezték 
a nem mindennapi programot. 

Az erdő megismerését segítő sétány 40 interaktív állomáson keresztül, a leg-
modernebb eszközökkel mutatja be az erdő élővilágát, a környék helytörténet-
ét, tájtörténetét. Hozzásegít, hogy évszaktól függetlenül olyan magasságok-
ban tudjunk szemlélődni, ahová az átlag kiránduló nem jut el. 

Iskolavezetés, Refi

Madarak és fák napja a „Refi”-ben

„Az igazi szeretet, mikor a 
másik felé nyújtod a kezed”

Május első vasárnapja az 
édesanyáké. Ezen a napon gye-
rekek és felnőttek sietnek haza, 
hogy felköszöntsék az édesanyát, 
nagymamát. Megköszönjék azt 
a tengernyi jóságot, szeretetet, 
amit nem is lehet szavakba ön-
teni. Az édesanya a család lelke, 
akihez örömünkkel, bánatunk-
kal fordulhatunk. Ő az, aki fel-
tétel nélkül szeret egész életünk-
ben, és akinek a gyermekei a leg-
fontosabbak, akárhány évesek is.

E gondolatok jegyében ké-
szültünk a Kórház úti Szociális 
Otthonba, hogy az ottélő idős embe-
reknek örömet szerezzünk anyáknapi 
köszöntőműsorunkkal. Szívhez szó-
ló versekkel, dalokkal, körjátékkal, 
tánccal leptük meg őket. Mindig nagy 
szeretettel fogadják az ovisokat, ami 
nemcsak örömkönnyekben, de nagy-
nagy ölelésben is kifejeződik. A mai vi-
lág az anyagiakról, az előrejutásról az 
állandó pörgésről szól, nagyon kevés 
az önzetlen ember. A Szociális Otthon 
csöndje és nyugalma számomra min-
dig a békét sugallja. Az ovisaim min-
dig örömmel készülnek, derűt, vidám-

ságot csempésznek a mindennapokba. 
Átérzik, hogy milyen nagy dolog bol-
dogságot szerezni egy verssel, egy mo-
sollyal, egy simogatással, egy öleléssel. 
Köszönöm a szülőknek, hogy elenge-
dik gyermeküket, támogatnak, segí-
tik a munkámat! Külön köszönöm az 
igazgató asszonynak, és a dolgozók-
nak a meghívást, és a kedves fogadta-
tást. Végezetül Ferencziné Szabó And-
rea munkatársam segítségét is megkö-
szönöm!  

Sántháné Karászi Julianna
Kuthen úti óvoda

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság 2018. áp-
rilis 14-én rendezte meg Szolnokon a 
„Ki a mester két keréken?” elnevezé-
sű közlekedési verseny megyei fordu-
lóját, amelyet Doma Dominik, a Kar-
cagi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Is-
kolai Tagintézményének 4. osztályos 
tanulója nyert meg. A megyei dön-
tő legjobb lány és fiú versenyzője kép-
viselte megyénket egy pedagógus és 
egy rendőr százados kíséretében, má-
jus 15-16-án a pécsi országos döntőn, 
amelyet az ORFK és a Magyar Autó-
klub megbízásából a Baranya Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság rende-
zett. A verseny célja az általános isko-
lai tanulók közlekedésbiztonsági, bal-
eset-megelőzési ismereteinek és jár-
tasságainak felmérése, ezek további 
oktatásának és nevelésének módszer-
tani segítése, közlekedési kultúrájuk 
magasabb szintre emelése. A megmé-
rettetés célja a FIA Európai Közlekedés-
biztonsági Verseny nemzetközi döntő-
jén résztvevő magyar csapat kiválasz-
tása. Első nap a megérkezést követően 
ünnepélyes megnyitón vettünk részt, 

ezután online tesztlap kitöltésével ad-
tak számot elméleti tudásukról a gye-
rekek. A délután további részében a 
Mecsekextrém Park látott minket ven-
dégül. Másnap délelőtt egy nehéz 
szintű, 14 pályaelemből álló ügyességi 
versenyszámban mérték össze tudá-
sukat a tanulók. Dominik nagyon szé-
pen helytállt mindkét versenyszám-
ban. Kellemesen elfáradva, de jó han-
gulatban tértünk haza az ünnepélyes 
eredményhirdetés után. 

Gratulálunk a versenyzőknek!      
Cserés Gabriella

Anyáknapi köszöntés

Gólyaprogram a REFI-ben

Ki a mester két keréken?
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Lapzárta: 
2018. június 25. (hétfő) 12 óra

A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum (Karcag, Kálvin utca 4.)
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2018. június 23-án, szombaton 
a múzeumba!

Az állandó kiállításunkhoz – Népélet a Nagykunságban – 
csatlakozó programként kézműves foglalkozást tartunk.

A programokat a család minden tagjának ajánljuk, 
kiegészítésképpen a résztvevőket pihentető büfé és 

népi ételek kóstolója várja a Múzeumparkban.

16.00-tól családi kézműves foglalkozások 
Nagy Pálné Pádár Ágnes kunhímző és

Luka Lajos vesszőfonó vezetésével.

A foglalkozásokon bárki korosztálytól függetlenül részt vehet 
díjmentesen, és az itt készült alkotásokat emlékbe haza is viheti.

 
18.00 és 20.00 kezdéssel tárlatvezetés az állandó kiállításban

dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató és
Kántor Éva történész vezetésével.

Tisztelt lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a 2018. június 30-án megrendezésre kerülő XX. Bir-

kafőző Fesztiválra levágott juhokból származó állati nyesedéket 50 kg-ig térí-
tésmentesen 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
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2018. június 22. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek
18.40 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági Krónika - 
 különkiadás
 Trianoni megemlékezés
 Magyar huszárok kiállítás
 Redemptiós ünnepség
21.00 Nagykunsági Híradó
21.30 Ballagás a Kováts Mihály 
 tagiskolában

2018. június 26-27. kedd/
szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.30 Karcagi hírek

20.00 A Hit Szava – római katolikus

 szentmise

21.00 XX. Kevi Juhászfesztivál - szombati 

 nap összefoglalója

2018. június 28. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Szakköri randevú

19.00 Nótacsokor

19.15 Nagykunsági Krónika - különkiadás

 Ballagás a Györffyben

 Ballagás Kiskulcsoson

 Fejlődő Nagyiván: Kovács Sándor 

 sajtótájékoztatója

21.00 Nagykunsági Híradó

21.30 Birkafőző Fesztivál - kedvcsináló

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 

2018. június 16.
Pap Noémi - Székely Szilárd

2018. június 16. 
Szabó Dorottya - Vincze Mihály 
András

2018. június 19.
Nagyfejeő Reneáta - Szűcs 
Gábor

2018. június 19.
Kóródi Emília - Borbély Tamás

Születés
2018. június 12. 
Füzesi Krisztina - Szappanos 
Dávid
Kg. Liliom utca 6. 

Zsolt Antal

2018. június 13.
Lólé Mária - Lakatos Pál
Kg., Dankó Pista utca 9.

Pál

2018. június 13.
dr. Radócz Orsolya - dr. Szűcs 
Dániel

Zétény Levente

2018. június 14.
Ökrös Andrea - Gulyás 
Krisztián
Kg., Kiss Antal utca 14.

Balázs Marcell

2018. június 15.
Balogh Nikolett Judit - 
Kohári Imre
Kg., Villamos utca 75.

Bianka

2018. június 16. 
Németh Enikő - Duka Attila
Kg., Északi utca 10.

Marcell

2018. június 16.
Lázók Éva - Marsi László
Kg., Pacsirta utca 32.

László

Halálozás
Prunner Mártonné 
(Orvos-Nagy Erzsébet) 
 (1955)

Nagy Istvánné 
(Tasi Erzsébet)
 (1953) 

KÖZHÍRELÉS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 

– Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelő-
zését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgálta-
tásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. 
NM. rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén huzamos jelleg-
gel tartózkodó 40 éves és ennél idősebb lakosok számára. 
A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2018. június 19-től 2018. augusztus 10-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát 

az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12.30-tól – 16.30-ig
 Kedd: 08.30-tól – 12.30-ig
 Szerda: 12.30-tól – 16.30-ig
 Csütörtök: 08.30-tól – 12.30-ig
 Péntek: 08.30-tól – 12.00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, 
akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vet-
tek, 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 felderítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor fe-
lettieknek ajánlott. 

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

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy ta-
nulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az 
alábbiak szerint történik: 
 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyá-

jával, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen 
megjelenni.

 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fi-
zetni kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló szüksé-
ges. Postai csekket a szűrés helyén lehet kérni, a tava-
lyi nem megfelelő. A befizetett összegről számla kiállí-
tása lehetséges. 

 - Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben 
értesítést küld a kórház.  

Rózsa Sándor
jegyző

BIRKAFŐZŐK FIGYELEM!
A nevező főzők részére megbeszélést tartunk 
2018. június 26-án (kedden) 18.00 órakor 

a Múzeumparkban.

Helyszíni bejárásra a megbeszélés után nyílik lehetőség.
Várunk minden régi és új jelentkezőt!

Információ: 06/59-503-224
Szervezők

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Karcag, 2018. június 29-30.

Pénztárak helye:
 - Ifjúsági Ház (volt HEMO) Bajcsy-Zsilinszky u. – Püs-

pökladányi u. sarok
 - József Attila u. – Kiss Antal u. sarok
 - Sportcsarnok – Kálvin u. – Kisújszállási u. sarok
 - Kossuth tér – Református templom
 - a Karcagi Nagykun Református Gimnázium előtt – 

Madarasi u. 1-3. 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 Kossuth téri parkban a református templom mellett 

a Juhszárnyéknál
 - a Rendőrség előtt

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

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a XX. Kar-

cagi Birkafőző Fesztiválra szóló beléptető karszalagok 
500,- Ft-os áron elővételben megvásárolhatók az alábbi 
helyszíneken 2018. június 18-29-ig:

 - a Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa 
György u. 5-7.) I. emeleti 57-es irodájában hétfő-csü-
törtök: 9.00-12.00; 12.30-16.00

 - az Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtárban (5300 Kar-
cag, Püspökladányi u. 11.) kedd-péntek: 10.00-12.30, 
13.00-18.00, szombat 8.00-12.00

2018. június 29-én (pénteken) 16.00-20.00 óráig a Györffy 
István Nagykun Múzeum tornácán.

Szervezők

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál

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

esetleges ünnepnapokra (péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).
Június 23-24.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722
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Ingatlan
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila ut-
ca 47. szám alatt. Víz, villany, cse-
répkályha van. Tel.: 06/59-300-
322, 06/30-713-7254.
Lebontásra szoruló ház eladó 
Tiszaszentimrén, a Bajcsy utca 
38. szám alatt. Ugyanitt bontá-
sért cserébe az anyag ingyen el-
vihető. Tel.: 06/20-530-8513. 
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 
fűtéssel, nagy kerttel, ipari áram-
mal, 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.
Karcagon a Kisújszállási út ele-
jén, a városközpontban ház nagy 
portával eladó. Tel.: 06/30-647-
6496.
Téglából épült összközműves 
kertes ház betegség miatt eladó. 
Érd.: Karcag, Apavár utca 21. Tel.: 
06/30-635-9662.
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es, tel-
jes közműves családi ház kétfé-
le fűtéssel (gáz és vegyes) eladó. 
Korszerű új kazánnal felszerelve. 
Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon, a József Attila utcán 
felújításra szoruló családi ház 
800 m2-es telken tehermente-
sen eladó. Víz, villany, gáz van.  
Irányár: 7,1 M Ft. Tel: 06/70-633-
1508. 
Zugket I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/59-313-584, 06/30-245-6221.
Karcagon a fürdő közelében, a 
zártkertben, nyugdíjasnak albér-
let kiadó, esetleg nyaralónak, 
kutyussal is. Garázs is van. Tel.: 
06/59-312-562.
Karcag városközpontban 50 m2-
es, IV. emeleti, kétszobás lakás 
eladó. (Bolt, bölcsőde, óvoda, is-
kola közelben.) Tel.: 06/30-208-
0095.

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

Vegyes
Régebbi típusú klíma, moder-
nebb készülék felszerelése miatt 
feleslegessé vált, jutányos áron 
eladó. Gázzal fel kell tölteni! (Kül- 
és beltéri egység, távirányító, 
tartókonzol megvan hozzá). Tel.: 
06/30-619-2694.
2 éve vásárolt redőnyök ablakra 
(2 db 145x87-es fehér), teraszaj-
tóra (1 db 146x236-os fehér), to-
vábbá 2 db könnyen felszerelhe-
tő szúnyogháló ablakra (131x73-
as fehér, fix keretben) fél áron el-
vihető. Tel.: 06/30-619-2694. 
Eladó minőségi tűzifa konyha-
készen, kalodába rendezetten, 
sorba rakva (bükk, tölgy és gyer-
tyán vegyesen). Ára: 15.000 Ft/
kaloda. Ingyenes házhozszállí-
tással. Tel.: 06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, 
méret: 120 cmx150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.
Eladó mosógép, lábmasszírozó, 
kézikocsi (bevásárló, kockás), au-
tórádió. Tel.: 06/20-572-6285.

Papírtéglanyomó-prés, Robi 151-
es pótkocsival, rotakapával, fű-
nyíró adapterrel és szivattyúval, 
Csepel 125-ös (csak a motorja), 
robbanómotoros fűnyíró, 2 db 
Samsung TV eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.
Karcagon eladó egy jó állapot-
ban lévő, Olimpia 18 típusú há-
ti permetezőkészülék alkuképe-
sen, 6.000 Ft-os áron. Tel.: 06/59-
311-817, 06/30-455-6995.
Ruhaszárító (nagy), mosdókagy-
ló, fa etetőszék, 3 szárnyas ab-
lak, sörsátor, öntöttvas radiátor, 
zuhanytálca, zuhanyfülke, gép-
kocsi felni (4 db), gépkocsi cso-
magtartó, fa babaágy, fa járóka 
eladó. Tel.: 06/30-420-6617.
Őrölt fűszerpaprika termelőtől 
kapható Karcagon, a Rákóczi ut-
ca 13. szám alatt. Tel.: 06/70-943-
3479.
Felújított mosógép, felújított 
centrifuga, 28-as férfi kerékpár, 
szőlőprés eladó Karcagon. Tel.: 
06/30-245-3691.
Padlószőnyeg (600x360 cm, 
8.000 Ft), padlószőnyeg (350x360 
cm, 4.000 Ft), szőnyeg (180x260 
cm, 6.000 Ft), szőnyeg (320x240 
cm, 8.000 Ft), Daewoo TV (55 
cm, 10.000 Ft), AIWA HI-FI (2 db 
hangfallal, 7.000 Ft), DLD 500-as 
mélynyomó (erősítővel, kábellel, 
35.000 Ft), HYSKATE görkorcsolya 
(42-es - 3.000 Ft, 44-es - 9.000 Ft). 
Tel.: 06/30-602-2938.
Egymedencés krómozott moso-
gató újszerű csappal együtt és 
régi lemezjátszó újszerű állapot-
ban eladó Karcagon. Tel.: 06/70-
904-8948.
Eladó 1 db 250x300 cm-es kap-
csolt gerébtokos, mélyen üve-
gezett világító ablak, 1 db 5 t 
olajemelő, 1 db bejárati ajtólap 
(Halasi), 1 db mobilgarázs anyag-
árban, 1 db kézikocsi. Tel.: 06/30-
252-8698. 
Eladók: denevérpad, indukci-
ós főzőlap, elektromos takaró, 
240 literes kombinált hűtő, 4 fi-
ókos fagyasztó, mobil légkondi, 
220-380-as villanymotorok, 28-
as női kerékpár, 200 literes óno-
zott üst, mobil galambketrecek. 
Tel.: 06/30-324-0522. 

Olcsón eladók: jó állapotban lé-
vő 28-as kerékpár (5.000 Ft), ser-
tés önetető (2.000 Ft), nagymé-
retű szigetelt kutyaház (90x53-
as). Cím: Karcag, Kacsóh utca 17. 
Tel.: 06/30-264-4608.

Hosszú akácgerenda eladó (14x15 
cm vastag, 3 méter 20 cm hosszú, 
6.000 Ft), Daewoo Kalos tetőcso-
magtartó (5.000 Ft) és öntöttvas 
fürdőkád (160x75cm, 5.000 Ft), 
szivattyúmotor (850 Wattos, 1500 
Ft.) Tel.: 06/70-337-8039. 

Kisbálás második kaszálású lucer-
na, széna eladó Karcagon, a Vasút 
utca 38. szám alatt (az utánfutó 
kölcsönzőben). Tel.: 06/30-244-
3666.

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.: 06/30-219-6913.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Földet bérelnék Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Utánfutóval (vagy anélkül) ki-
sebb-nagyobb fuvarokat válla-
lok! Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves munkát. 
Tető építését, javítását, járdák, 
kapubejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítását, te-
repek tisztítását. A legkedvezőbb 
árakkal dolgozunk! Bármilyen 
nemű földmunkát, kubik munká-
kat is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megoldható. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.
Nyugdíjas nő házimunkát keres 
(vasalást, takarítást heti 2x4 órá-
ban). Tel.: 06/30-381-0557.
Egyedül élő idős személy gond-
viselését vállalom! Tel.: 06/30-
238-2918.

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!

Június 23. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Június 24. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)
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SPORT HIRDETMÉNYEK
Köszönetünket fejezzük ki a XIII. 
alkalommal megrendezésre került 

jótékonysági Kováts-bál
támogatóinak:

Varga Mihály pénzügyminiszter, dr. Fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselő, Dobos László polgármester, Ábrahám-
né Gyulai Erzsébet, Antalócziné Balog Ágnes, Bacsó Andrea 
Rózsa, Balla Gábor egyéni vállalkozó, Baranyi Gabriella és 
családja, Berek Patika, Berek Víz Kft., Bihari Ferencné, Biha-
ri György, Bio-Bolt, Borzai Éva és párja, Bujdosóné Kálmán 
Mária Ágnes, Chrappán Zsolt és felesége, Chrappánné Papp 
Ágnes tagintézmény-vezető, Csabai Nóra és Olajos László, 
Csíki Endre, Csillag Imre és felesége, Csontosné Szilágyi Er-
zsébet és férje, Csordás Ferencné és családja, Daróczi Erzsé-
bet újságíró és férje, Dedinszki László, Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár vezetője és dolgozói, 
Dorkovics Ágnes, dr. Bartha Júlia, dr. Debreczeni László és 
felesége, dr. Kapusi Lajos és felesége, dr. Kovács László kép-
viselő és felesége, dr. Nagy Mihály és felesége, dr. Szalay An-
namária és férje, dr. Szalay László és felesége, dr. Temesvá-
ri Tamás és felesége, dr. Tóth Mihály és felesége, Egyed Zsolt 
és felesége, Éri Orsolya és férje, ESSEN Gyermekétkezteté-
si Kft., Fátyolüveg Kft., Flóra Virágbolt, Földvári Lászlóné, 
Gere István egyéni vállalkozó, Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola, Gyulai Andrea és dr. Szabó István, Horváth 
Lajos és felesége, Hunyadi Ildikó és férje, ifj. dr. Kovács Lász-
ló és Gulybán Boglárka, ifj. dr. Zsembeli József és felesége, ifj. 
Györfi Sándor és felesége, ifj. Laczik Dénes és családja, Illés-
T-Illés Kft., Jobbágyné Ungvári Sára Judit és családja, Kál-
mán Lajos és felesége, Kanász-Nagy Optika, Karcag Televízió 
vezetője és munkatársai, Karcagi Hírmondó főszerkesztője és 
munkatársai, Karcagi Ipari Park Kft., Karcagi-Nagy Zoltán 
képviselő és felesége, Karcagi Szuper Butik, Karcagi Tanke-
rületi Központ, Keléné Kállai Erzsébet és férje, Kerekcipó Sü-
tőipari Termelő és Szolgáltató Kft., KER-LUX BT. Villamos-
sági Szaküzlet, Keserű Sándor és felesége, Karcagi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Is-
kolai Tagintézménye, Kiss Ferencné, Kiss Lajos és Kiss Szil-
via, Kiss-Ker Kft. Diadém Üzletház, Kovács Lajos és felesége, 
Kovács László, Kovácsné Kerekes Katalin, Kováts-os Gyer-
mekekért Egyesület, Laczik Dénes és családja, Lévainé Ko-
vács Róza és Lévai Kálmán, Magyar Sándorné, Marik Má-
tyás, Micro-Gél Bt., Miléné Bíró Zsanett, Molnár Pál és csa-
ládja, Molnárné Balog Éva és családja, Mulicz Zoltán, Nagy 
Erzsébet, Nagy Viktor egyéni vállalkozó – Papír-írószer üz-
let, Nagyné Bartha Ildikó, Natúr Komfort ATIZA 2000 Kft., 
Nyíriné Kátai Katalin és családja, Oroszi Imre, Orvos-Tóth 
Endre és felesége, Ökrös Lászlóné, Örsi Sándor egyéni vál-
lalkozó, Pánti Ildikó képviselő, Pardi István főigazgató és fe-
lesége, Plósz Csilla Margit intézményvezető, Posztós Gábor, 
Rápoltiné Barna Judit, Sági István tankerületi igazgató, Sánta 
Ágnes Gabriella, Sebők Csaba egyéni vállalkozó, Sipos An-
tal és családja, Stihl Szaküzlet, Szabó István igazgató, Sza-
bó Levente és családja, Szakályné Kollát Emese és férje, Szi-
várvány Üzletház, Szűcs Sándor, Takács Edit egyéni vállal-
kozó – CIKK-CAG Üzletsor, Takács Krisztina, Tanka Ildi-
kó, Thomas Áruház Karcag, Tóthné Szűcs Judit, Tőkés Ke-
rámia Kft., Török Csilla és Posztós Károly, Török Nikolet-
ta, Triombau Kft., Urbán Sándorné, Varga Imre és Vargáné 
Györfi Erzsébet, Vargáné Törőcsik Ágnes és férje, Vassné 
Szűcs Edit, VE-GÁZ Üzletház, Veres Zsigmondné, Vinis 
Zoltán György és felesége, Zsíros Zoltán, Zsuzsa Virágsza-
lon, 2.a osztály, 3.a osztály, 4.a osztály, 4.b osztály, 5.a osztály, 
5.b osztály, 6.a osztály, 6.b osztály, 7.a osztály, 7.b osztály, 8.a 
osztály, 8.b osztály.

Az est bevételét majd a Kováts Mihály Általános Iskolai 
Tagintézmény udvarának korszerűsítésére fordítjuk.

a bál szervezői

2018. június 2-án, szombaton 
a Karcag-Tiszaföldvár bajno-
ki mérkőzés előtt, majd annak 
szünetében adták át az érmeket 
a csapatok játékosainak.

A díjkiosztón az érmeket Do-
bos László, Karcag város polgár-
mestere, Szepesi Tibor, a Déry-
né Kulturális Központ igazga-
tója és a Labdarúgó Szakosztály 
vezetője, Ökrös Gábor adta át.

A megyei U16-os bajnokság 
I. helyezett csapatának névso-
ra: Szabó János, Bató Adrián, Tasi 
Gergő, Varga Csaba, Kovács Ger-
gő, Kis Attila, Kelemen Zsolt, Tasi 
Dávid, Burai Armand, Vas Márkó, 
Kapitár Miklós, Kelemen Gábor, 
Farkas István, (gólkirály) Szőke Pé-
ter, Balázs József Balázs, Fábián 
Gábor, Koczka György, Simon Má-
té, Baga Lajos, Barkó Dániel.
Edző: Varga János.

Az NB II. északi csoport U14-
es bajnokság III. helyezett csapatá-
nak névsora: Ling Norbert, Csontos 
Gergő, Erdei Tamás, Németh Lász-

ló, Turterebesi Ádám, Dányi Martin, 
Potornai Ádám, Kiss Tibor, Törőcsik 
Árpád, Balajti Tamás, Bernáth Ákos, 
Kardos Kevin, Vadász Sándor, Ba-
lázs Bence, Sebestyén Dávid, Monori 
Imre, Dobrai Benjámin, Pap Gergely, 
Lázók László, Bánhegyi Marcell.
Edző: Varga Zoltán.

A női megyei labdarúgó baj-

nokság III. helyezett karcagi csa-
patának névsora: Nagy Brigitta, 
Sebők Dóra, Mészáros Anna, Egedi 
Lilla, Zsákai Ibolya, Szabó Antó-
nia Virág, Szabó Rozetta, Pál Ma-
riann, Perge Attila Lászlóné, Fógel 
Boglárka.

B.I.

Köszöntötték az eredményes labdarúgókat
L A B D A R Ú G Á S

Fotó: KLBK

Kiállítások és kiállítóhelyek nyitvatartása 
2018. június 30-án (szombaton)

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, Széchenyi sgt. 45.) 
 - Kövesdaráló (Karcag, Kisújszállási u. 18.)
 - Tűzoltó Történeti Kiállítóterem (5300 Karcag, Horváth Ferenc u. 1.) telefonos beje-

lentkezéssel: +36/20-924-2514
 - Az Erkel Ferenc u. 29. szám alatt található, 1773-ban épült parasztház csak kívülről 

tekinthető meg.

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Alkossunk együtt!
Kedves Gyerekek!

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szeretettel vár 

titeket 2018. június 26. – 2018. augusztus 14. között minden kedden 
délelőtt 9.30 -11.00 óráig 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.: 06/59-311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com


