
Szinte egymást érték a lá-
basok a XX. Karcagi Birka-
főző Fesztiválon június 30-án 
(szombaton). A pörkölt illata 
már korán reggel csalogató-
an hívogatott a rendezvényre, 
ahol a hungarikum karcagi 
pörkölt mellett más receptek 
alapján is főztek a nevezők.

A múzeumparki színpadon a 
Dalma Dance Club bemutatóját 
követően Dobos László polgár-
mester, a rendezvény házigaz-
dája köszöntötte elsőként a XX. 
Karcagi Birkafőző Fesztivál kö-
zönségét. - Az idei fesztivál is 
újabb csúcsokat döntöget: 260 
helyen főzik a birkapörköltet, és 
közel 400 lábasban rotyog ez a 
gyönyörű étel. Remélem, hogy 
senki nem marad éhen, és min-
denkinek jut ebből a csodálatos 
ételből, amely nemcsak kuliná-
ris élvezetet ad, hanem az ösz-
szetartozásunk jelképe is – fo-
galmazott a városvezető.

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő visszaemléke-
zett a húsz évvel ezelőtti kezde-
tekre, amikor a Múzeumpark-
ban még csak 30-32 főző készí-
tette a birkapörköltet, és néhány 
százan vettek részt a fesztiválon. 
- Az értékőrzés azóta szárnyal, 
ma már tízezres résztvevői kör 
van, több százan főzik a finom 
birkapörköltet – mondta a képvi-
selő, aki az év egyik legfontosabb 
ünnepének, Magyarország egyik 
meghatározó gasztronómiai ren-
dezvényének nevezte a Birkafőző 
Fesztivált. - Az az egyik legfon-
tosabb, hogy családok, baráti tár-
saságok gyűlnek ilyenkor össze, 

megtanulják és továbbadják eze-
ket a főzéshez kapcsolódó szoká-
sokat és titkokat is – fogalmazott 
dr. Fazekas Sándor, aki édesap-
jától és nagybátyjától tanult bir-
kapörköltet főzni, és már fiai is 
több kiváló pörköltet készítettek.

Varga Mihály pénzügymi-
niszter, miniszterelnök-helyet-
tes köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy ami értékes azt érde-
mes megőrizni és meg is védeni. 
- A Birkafőző Fesztivál és maga 
a birkaétel is tulajdonképpen a 
szülőföld szeretetét jelenti. Ami-
kor megkóstolunk egy adag bir-
kapörköltet, amikor megkósto-
lunk bárhol a világban valami-
lyen birka ételt, óhatatlanul is a 
szülőföld jut eszünkbe – mond-
ta, majd a birkáról mint gazda-
sági ágazatról beszélt. - 1 mil-
lió 200 ezer birka van Magyar-
országon. Ez egy gazdasági ér-
ték, amit meg kell tartani. Ebből 
az országnak jövedelme van, hi-
szen kb. 14 ezer tonna birkahúst 

exportál az ország, ebből éven-
te 12-13 milliárd forint bevéte-
le van. Épp ezért nemcsak a bir-
kafőző hagyományokat, a szülő-
föld szeretetét tarjuk fontosnak, 
hanem azt is, hogy holnap is le-
gyen olyan szakember, aki a jó-
szágot kihajtja a legelőre – hang-
súlyozta Varga Mihály. 

Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési kép-
viselője a korábbi évekhez ha-
sonlóan rövidre fogta köszön-
tőjét, hiszen igyekezett vissza a 
színpadtól néhány méterre ro-
tyogó pörköltjéhez. - Az én jó 
birkapörköltömnek az egyik re-
ceptje az, hogy röviden kell be-

szélnem, mert ha hosszan be-
szélek, akkor lekozmál – árul-
ta el a képviselő. - A karcagiak 
már gyerekként ott lábatlan-
kodnak a birkafőzők mellett, 
látják azt, hogy hogyan vágják, 
nyúzzák, darabolják a birkát, és 
mi kell bele. Megtanulják, hogy 

milyennek kell lennie a jó kar-
cagi birkapörköltnek, és ami-
kor korban odáig jutnak, akkor 
megpróbálnak olyan birkapör-
költet készíteni, amelyben gye-
rekkora és felnőttkora jó bir-
kapörkölt ízei benne vannak – 
mondta Kovács Sándor.

Dr. Berkó Attila kormány-
megbízott szerint nagyon jó 
látni, ahogy Karcag utcái eze-
ken a napokon megtelnek a né-
pi hagyományokkal és a karca-
gi vendégszeretettel.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Megtartotta a nyári szünet 
előtti utolsó ülését Karcag Vá-
ros Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete. Június 28-án 
(csütörtökön) többek között 
beszámolók elfogadásáról, ha-
tározatok módosításáról dön-
töttek a városatyák.

Egyhangúlag döntött a testü-
let új karácsonyi dekoráció vásár-
lásáról pályázat keretében. Így az 
idei évben újabb, a közvilágítás 
oszlopaira felszerelhető díszek 
és 3D motívumok kerülnek be-
szerzésre, ezzel is emelve a kará-
csonyi ünnepkör hangulatát.

Hét igen és két nem mellett 
elfogadta a testület a Karcag 
Városi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
módosítását, amelyre negyed-
évente a költségvetés átvizsgá-
lása során szükség van.

Elfogadták a képviselők a tájé-
koztatót a Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által 
létrehozott alapítványok, illetve 
közalapítványok tevékenységé-
ről. Pánti Ildikó képviselőnő hoz-
zászólásában megköszönte a hat 
alapítvány sokoldalú munkáját.

Egybehangzóan támogatta a 
testület a menetrend szerinti he-
lyi autóbusz-közlekedés szolgál-
tatásáról szóló javaslatot. Évek 
óta a Jászkun Volán látja el a he-
lyi autóbusz-közlekedést, de mi-
vel a szerződésük lejár, új közbe-
szerzést kell kiírni. Andrási And-
rás képviselő kérte, hogy hoz-
zák jobban szinkronba az autó-
buszos közlekedést a vasúttal. 
Dobos László polgármester el-
mondta, valóban szabályozni 
kell a közlekedést, törekednek 
rá folyamatosan, de nem köny-
nyű, hiszen vannak olyan vasúti 

késések, amely már az autóbusz 
menetrendjét is borítaná, ha be-
várná. Mindemellett mindent 
megtesznek a megoldásért.

Döntöttek a képviselők arról, 
hogy a 2018. év második felé-
ben lejáró Bócsai út melletti kb. 
300 és az Apavári részen kb. 500 
hektárnyi termőföldeket pályá-
zat útján kívánják bérbe adni.

A polgármesteri keret terhére 
50.000 forintos támogatást sza-
vazott meg a képviselő-testület 
a „Bűnmegelőzési” Alapítvány 
részére.

Egybehangzóan elfogadták 
a városatyák a javaslatot a Kar-
cagi Nyomda Kft. szétválásáról. 
Az önkormányzat csekély üz-
letrésszel rendelkezik a Karca-
gi Nyomda Kft-ben, azonban a 
szétválással semmilyen anyagi 
kár nem éri az önkormányzatot.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

Több száz lábasban rotyogott a pörkölt 
a XX. Birkafőző Fesztiválon

Képünkön Kiss István (középen), aki megvédve tavalyi címét, ismét a fesztivál legjobb pörköltjét főzte 

Nagy sikert aratott a múzeum mellett felállított szelfipont
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Döntő előtt, 

döntő után…
Némi magyarázatra szorul a mosta-

ni jegyzetem címe. Ugyanis az eddigi leg-
drágább labdarúgó vb elődöntői előtt 
írom ezeket a sorokat, viszont az olva-
sók már az elődöntők után, az eredmé-
nyek ismeretében olvassák. Magyarán; 
ők már tudhatják azt, amit én még nem. 

Éppen ezért, illetve emiatt sem prog-
nosztizálok esélyeket, bár a világbajno-
ki címet eldöntő mérkőzés csak vasárnap 
délután kerül megrendezésre, mert bi-
zonyára melléfognék. Azt hiszem, azzal 
sokan egyetértenek, hogy ez a világbaj-
nokság az utóbbi 40 év egyik legfurcsább 
vb-je volt a váratlan, meglepetésszerű 
eredmények tekintetében. Soha ennyi 
favoritnak számító válogatott nem bú-
csúzott el a véghajrában, mint most az 
orosz stadionokban. S talán soha ennyi 
szurkoló nem bizonytalanodott el abbé-
li hitében, hogy tényleg azok a csapatok 
jutottak tovább, amelyek valóban „job-
bak” is, nem csak szerencsésebbek. 

Kissé rezignáltan konstatálhatjuk, a 
világ labdarúgása sokszor nem esik egy-
be azzal a képpel, amit kialakítottunk 
magunkban a „labdarúgás világáról”. S 
még az sem vigasztalja az embert, ha a 
tv stúdiókban ülő szakemberek is gyak-
ran bizonytalanok az elemzéseik során. 

Hajlok arra is, amit néhányan monda-
nak, hogy ez a világbajnokság az utóbbi 
negyven év leginkább politikával átitatott 
vb-je. Ugyanis minden botrány, ami most 
ott kitört, valahol faji és nemzetiségi hát-
terű. A németeknél kisebbfajta botrányt 
váltott ki a válogatottban lévő két török 
származású futballista Erdogánnal, a tö-
rök elnökkel együtt történő fotózkodása 
a törökországi elnökválasztási kampány 
során. Vida, a horvátok hátvédje a házi-
gazda ellen megnyert szombati negyed-
döntőt követően azt kiabálta, hogy „dicső-
séget Ukrajnának!” Vukojevic - aki Vidához 
hasonlóan pályafutása során megfordult a 
Dinamo Kijevben - ezt még annyival egészí-
tette ki, hogy „ez győzelem volt a Dinamo 
és Ukrajna számára is, gyerünk Horvátor-
szág!” Miután az erről készült videófelvétel 
felkerült az internetre, az oroszokat felhá-
borította az eset. A horvát szövetség pedig 
visszahívta a sportdelegációból. 

Bár szerintem nem érdemes túldimen-
zionálni ezeket az eseteket, mégis azt jelzik, 
az a liberális sport-multikulturalizmus, ami 
a migrációs multikultihoz hasonló, ugyan-
csak problémás. Úgyhogy, ha netán a hor-
vátok nyernék a vébét, a Luzsnyiki stadion 
közönségének többsége meg sem várná az 
eredményhirdetést...

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Támogatta a testület a volt 

Jéggyár egy helyiségének bér-
beadását a „Kóbor Szívek” Állat-
mentő és Környezetvédő Alapít-
vány részére. A 90 m2 helyiséget 
a beérkező tárgyi adományok 
tárolására kívánják használni.

Hét igen és két tartózkodás 
mellett elfogadta a testület az 
önkormányzat finanszírozási kö-
rébe tartozó nevelési- és oktatá-
si intézményekben a gyermek-
étkeztetés biztosítására az ellá-
tási szerződésekről szóló határo-
zat módosítását. Június 30-ával 
ugyanis lejár a gyermekétkezte-
tésért felelős két cég szerződé-
se, ezért szükséges módosítani a 
határozatot. 

Elfogadta a testület a javas-
latot a Karcag, Varró utca 1. sz. 
alatti kollégiumi épület térítés-
mentes használatba adására. A 
Horváth Ferenc úti Idősek Ott-
honában energetikai korsze-

rűsítés és a pincerendszer fel-
újítása történik meg. A felújítá-
sok idejére az ellátottakat a Var-
ró utcai kollégium épületében 
helyezik el.

Napirend előtt szóba kerültek 
a néhány héttel ezelőtti óvodai 
megbetegedések. Dobos Lász-
ló polgármester tájékoztatott 
mindenkit arról, hogy meg-

érkezett a hivatalos szakvéle-
mény. A városvezető hangsú-
lyozta, hogy bár valóban fertő-
zés történt, nem az önkormány-
zat hatáskörébe tartozik annak 
elbírálása és a felelősök keresé-
se. Az Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi Osztály 
által megtörténtek a szükséges 
intézkedések, tájékoztatták az 

óvodákat, és rajtuk keresztül a 
szülőket is az eredményekről.

A tanácskozás előtt együttér-
zésük jeléül egyperces néma fel-
állással tisztelgett a testület a ku-
lák áldozatok emléke előtt a jú-
nius 29-ei emléknap alkalmából.

Köszöntötték Béres Mihályné 
Márki Piroskát (képünkön), akit 
a közelmúltban egyedüli nőként 
beválasztottak a Hortobágy Örö-
kös Pásztorainak jeles asztaltársa-
sága közé. A méltó elismeréshez 
az önkormányzat nevében Do-
bos László gratulált, és jó egész-
séget kívánt.

Megemlékeztek a Pro Urbe dí-
jas dr. Fazekas Mihályról, aki éle-
tének 84. évében, hosszú beteg-
ség után elhunyt. Dr. Fazekas Mi-
hályt a város saját halottjának te-
kinti.

A képviselő-testület legköze-
lebbi tervezett ülését szeptem-
ber 27-én, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Dr. Fazekas Mihály - Miska bácsi - 2018. 
június 27-én többévi betegeskedés után, 
életének 84. évében elhunyt, csendesen 
megpihent.

Miska bácsi karcagi iskoláit elvégezvén a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem hallgatója lett, ahol 1958-ban szerzett 
középiskolai magyar nyelv és irodalom, 
valamint történelem szakos tanári képesí-
tést. Egyetemi tanulmányai idején bejárt a 
Néprajzi Tanszék óráira, ahol Gunda Béla 
professzor tanítványa lett.

1958-tól 1961-ig a karcagi Kiskulcsosi 
Általános Iskolában tanított, 1961-től pe-
dig több, mint két évtizeden át a karcagi 
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Tech-
nikum, majd Szakközépiskola tanára lett.

1985-ben került a karcagi Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumba, ahol nyugdíjba 
vonulásáig, 1994-ig helytörténész – nép-
rajzkutatóként dolgozott.

Közel harminc évig tartó tanári munká-
ja mellett szívós kitartással folyamatosan 
végzett kutatásokat, készített rendkívüli 
pontosságú feljegyzéseket, amelyek nem-
csak a karcagi múzeum számára, hanem a 
múzeum akkori igazgatója, dr. Bellon Ti-
bor tudományos kutatásai számára is igen 
fontos adalékokkal szolgáltak.

Fazekas Mihály 1975-ben bölcsészdok-
tori fokozatot szerzett. Doktori értekezé-
se, a „Kunmadaras juhászata” című dolgo-
zata forrásértékű, hagyománytisztelő, az 
utókor számára is tanulságos olvasmány, 
amely 1979-ben nyomtatásban is megje-
lent. Nemcsak a történészek és néprajzku-
tatók ismerték jól, hanem a közel három 
évtized alatt az ifjúság körében végzett ha-
gyományőrző tevékenysége is ismertté tet-
te őt több generáció számára. 

Kutatóként és tanárként egyaránt a 
Nagykunság, a szívből szeretett szülőföld 
szolgálatát tekintette legfontosabb felada-
tának. Munkássága során mindvégig meg-

őrizte a paraszti világ szemléletét, a parasz-
ti munka iránti szeretetét. Kutatásaiban pe-
dig alkalmazta e munka következetességét. 

Nyugállományba vonulásakor a Deb-
receni Egyetem Néprajzi Tanszéke kiad-
ta másik fontos könyvét, a „Karcag népi 
táplálkozása” kötetet. Ugyanebben az esz-
tendőben a megyei múzeumok munkatár-
sai „A szülőföld szolgálatában” című kötet 
megjelentetésével köszöntötték az immár 
nyugdíjas, de később sem tétlenkedő Mis-
ka bácsit. Önálló kötetei mellett számos ta-
nulmányt, illetve cikket közölt a helyi és 
az országos napilapokban, illetve szak-
mai folyóiratokban, amelyek kiváló kuta-
tói kvalitásait jelzik. Több évtizedes ered-
ményes, fáradhatatlan kutatói munkája el-
ismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság 
neki ítélte a Tájkutató Díj – Szűcs Sándor 
Díjat. 

Miska bácsi muzeológusként és kutató-
ként is megmaradt vérbeli pedagógusnak. 
Amikor vidéki útjaimon véletlenül egyko-
ri diákjaival találkoztam, szinte mindany-
nyian hálával emlékeztek egykori kedves 
tanárukra, „a legjobb osztályfőnökre”, di-
csérték emberségét.

Miska bácsit pályakezdő néprajzos mu-

zeológus koromban ismertem meg az 
1980-as évek közepén. Egy megyei hon-
ismereti tábor alkalmával dr. Tóth Al-
bert tanár úr vezetésével kirándulást szer-
veztünk a résztvevő középiskolásoknak a 
Hortobágyra. A kirándulás első állomása 
Karcag volt, ahol dr. Bellon Tibor múze-
umigazgató bemutatott nekünk egy mo-
solygós arcú, pirospozsgás, lelkes tanárt, 
dr. Fazekas Mihályt. Miska bácsi elő-
ször is elvitt minket egykori tanyájukra, 
Botonásra, ahol lelkesen és élményszerű-
en beszélt a hallgatóságnak a Karcag körü-
li tanyák életéről. Botonást követően pedig 
elvezetett minket a Zádor-hídhoz, amelyet 
- lévén nem karcagi születésű - ekkor lát-
tam először. Az úton megragadott az a lel-
kesedés és vidámság, amely Miska bácsi 
személyét mindvégig jellemezte. Ezen az 
úton tudtam meg, hogy hamarosan mun-
katársak leszünk a megyei múzeumi szer-
vezetben, hiszen a katedrát a múzeumra 
cseréli. Egy röpke évtizedig lehettem mun-
katársa, s ezalatt az idő alatt is csodáltam 
azt a munkabírást, amely jellemezte, és azt 
a derűt, amelyet mindig mosolygós arcáról 
leolvashattam.

Miska bácsi nyugdíjasként sem pihent: 
otthon állatokat tartott, emellett tanulmá-
nyokat és előadásokat, cikkeket írt. Mind-
emellett számos alkalommal lépett fel cite-
ra együttesével, a Pacsirta népzenekörrel. 
A Pacsirta együttesben számos karcagi fi-
atal tehetség sajátította el, illetve erősítette 
meg a citeratudását. 

A betegség azonban Miska bácsit sem 
kímélte, több éven keresztül küzdött ő és 
családja, elsősorban hű társa, az ugyan-
csak pedagógus Erzsike néni a kórral. Az 
évek során aggódva figyeltük a fejleménye-
ket, míg végül megérkezett a fájó hír: Mis-
ka bácsi örökre megpihent.

Nyugodj békében, Miska Bácsi!
dr. Nagy Molnár Miklós

In memoriam dr. Fazekas Mihály (1934-2018)
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Több száz lábasban rotyogott a pörkölt a XX. Birkafőző Fesztiválon
(...folytatás az 1. oldalról)

Benke László mesterszakács, 
a zsűri elnöke már tizennyol-
cadik alkalommal vesz részt a 
fesztiválon. Mint ahogy sok-
szor elmondta már: „egy jó bir-
kapörkölt aranyat ér, rosszat 
pedig nem érdemes készíteni.” 
De milyen a jó birkapörkölt? 
„Ne ússzon négyszer százat a 
zsírban” és színe legyen tűzpi-
ros. - Szépen összedarabolva, 
a zsűrinek úgy adva, mert ha 
a zsűri túléli, akkor lesz ered-
ményhirdetés – fogalmazott a 
mesterszakács.

A fesztiválon nemcsak karca-
gi módon készültek a birkapör-
költek. Testvértelepülésünkről, 
Kunszentmiklósról érkezett Se-
lyem Zsigmond. - Mi is birka-

pörköltnek mondjuk, de inkább 
birkapaprikás, mert mi a húst 
nem pörköljük, hanem három 
rétegben tesszük egymásra: alul-
ra a csontos hús kerül, rá az ol-
dalas hús, felülre pedig a színhús 
kerül. Annyi hasonlóság van a 
karcagi és a kunszentmiklósi 
pörkölt között, hogy a bogrács 
közepébe itt is belekerül a birka 
feje – árulta el Selyem Zsigmond. 

A délvidéki Bácskossuthfal-
váról érkező Seffer Attila is el-
mondta, ők hogyan készítik a 
birkapörköltet. - A mi pörköl-
tünk levesesebben készül, és a 
végén megspékeljük egy kis ká-
posztával. Most azonban a kar-
cagi főzősegítségemmel úgy 
döntöttünk, hogy bár hoztam 
káposztát, azt elgurítjuk, és ha 
már itt vagyunk Karcagon, ak-
kor annak az ősi hagyomány-
nak megfelelően, karcagi mó-
don főzünk – fogalmazott. 

Szombaton 15.00 órától sor ke-
rült a szakmai zsűri eredmény-
hirdetésére. A Benke László ve-
zette szakmai zsűritől hatan-
hatan vehettek át bronz, ezüst és 
arany minősítést.

Bronz minősítés kapott: Perge 
Tibor (Karcag), Kovács László 
(Karcag), Kirják Rudolf (Karcag), 
Borsós Lőrinc és Fekete Attila 
(Karcag), Szilágyi János (Karcag).

Ezüstérmes lett: Domján Pé-
ter (Karcag), Domján Sándor 
(Karcag), Szűcs István (Tiszafü-
red), Gazsó Imre (Bucsa), Náb-
rádi Attila (Karcag), Sebők La-
jos (Karcag).

Arany minősítést kapott Ko-
vács Sándor (Túrkeve), Agócs 
Zoltán, Csanádi Istvánné, Nagy-
györgy Jenő, id. Csontos György 
és Kiss István (mindannyian 
Karcagról).

A XX. Karcagi Birkafőző Fesz-
tivál legjobb pörköltjét idén is 
Kiss István készítette, ezzel 
megvédve tavalyi címét.

A fesztiválon minden korosz-
tály találhatott kedvére való prog-
ramot, hiszen már péntek dél-
utántól a Múzeumpark színpa-
dán helyi énekesek, csoportok 
léptek fel, este pedig a Primrose 
Paradise és a The Biebers kon-
certje szórakoztatta a közönséget. 
Idén is arra törekedtek, hogy a 
kulináris élvezetek mellett olyan 
változatos programokat kínál-
janak a közönségnek, amelyben 
a legkülönbözőbb zenei stílus-
irányzatok is felsorakoznak.

A szombati napon az ered-
ményhirdetést követően a Mú-
zeum színpadon a nyolc karca-
gi nótaénekes nótacsokrát él-
vezhette a közönség. A műsor-
számuk előtt Nógrádi Tóth Ist-
ván, a Magyarnótaszerzők és 
Énekesek Országos Egyesületé-
nek elnöke Életmű-díjat adott 
át Kolostyák Gyula nótaénekes 
részére, aki 15-20 éves színvo-
nalas éneklésével, televíziós és 
rádiós szereplésével érdemelte 
ki az elismerést.

A Kálvin színpadon pedig az 
AC/BC és Hooligans együttes 
koncertje, majd DJ Krisz gon-
doskodott a felejthetetlen han-
gulatról. Az estet látványos tű-
zijáték zárta.

A fesztivál egész ideje alatt a 
Juhszárnyék várta a gyerekeket, 
ahol idén is kézművesfoglal-
kozásokon és interaktív prog-
ramokon vehettek részt a Kos-

suth téri parkban, simogathat-
tak kisbárányt, vagy kitalálhat-
tak a szalma-labirintusból. 

Fontos bűnmegelőzési in-
formációkkal, kiadvánnyokkal 
várta az érdeklődőket a Kar-
cagi Rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya. A rend-

őrség a tűzoltósággal és a pol-
gárőrséggel közösen már tize-
dik alkalommal rendezte meg a 
Perzekútor főzőversenyt, amely 
a „nagy főzőversenytől” függet-
len.

Emellett rengetegen fotóz-
kodtak az idei újdonsággal, a 
nemzeti színű Karcag felirattal, 
amely a város másik jelképét, a 
Zádor-hidat is megjeleníti.

A rendezvény idején a felfris-
sülni vágyókat a Borudvarban 
hungarikum pálinkákkal, bo-
rokkal várták, ahol még kéz-
műves élelmiszereket kóstolá-
sára és vásárlására is volt lehe-
tőség.

Kapás Mónika

A rendezvény házigazdája, Dobos László polgármester szerint a birkapörkölt az összetartozásunk jelképe is

A Perzekútor főzőversenyen Pintér Sándor 
belügyminiszter is gratulált a díjazottaknak

A Juhszárnyékban a gyerekek interaktív 
programokon vehettek részt 

Az eredményhirdetés után nótaműsor szórakoztatta a közönséget

A szombat este sztárfellépője a Hooligans együttes volt

A megnyitó után karcagi néptánccsoportok léptek színpadra



4 2018. július 13.

HÍREK

A hagyományos pedagó-
gusnapi ünnepségén köszön-
tötte aktív és nyugdíjba vonu-
ló pedagógusait a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda. Június 
22-én, pénteken az intézmény 
által alapított díjak átadására 
is sor került a Déryné Kulturá-
lis Központ emeleti dísztermé-
ben.

Rudolf Steiner szavait idézve 
köszöntötte az aktív és nyugdí-
jas pedagógusokat, pedagógi-
ai asszisztenseket, dajkákat, ad-

minisztrációban dolgozókat, 
karbantartókat Kunné Nánási 
Mónika intézményvezető-he-
lyettes az óvoda hagyományos 
pedagógusnapi ünnepségén.

Gulyás Ferencné intézmény-
vezető elmondta, hogy az el-
múlt nevelési évben sok díja-
zottat, kollégát, és számukra 
kedves, az óvodákhoz közel álló 
személyeket köszöntöttek. Ezen 
az alkalmon pedig Kovács Szil-
via alpolgármester asszonyt kö-
szöntötték, aki az elmúlt év de-
cemberében Magyar Örökség 
díjat vehetett át „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei program 
megálmodójaként. 

- Ez az év szakmai feladatok-
ban, szakmai kihívásokban, em-
beri megpróbáltatásokban bő-
velkedett a nevelőtestület szá-
mára. Eredményesen zártuk az 
évet, hiszen a tanévzáráskor na-
gyon sok eredményt tudtunk 
felsorakoztatni. Ebben az év-
ben intézményünk a JNSZ Me-
gyei Pedagógiai Oktatási Köz-
pont, az Oktatási Hivatal Bázis-
intézménye lett. Igen sok fel-
adat járt ezzel a tevékenység-
gel. Ősszel és tavasszal egy-egy 
héten keresztül a nevelőtestü-
letünk tagjai az óvodai csopor-
tokban fogadták JNSZ megye 
óvodapedagógusait – mondta 

az intézményvezető, aki azt is ki-
emelte, hogy az óvoda több ki-
emelt országos projektbe is be-
kapcsolódott, amely a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek támo-
gatását, segítését, a hátrányok 
csökkentését, az esélyek terem-
tését célozta meg. Beszámolt 
az intézmény nagy programja-
inak megvalósításáról, és meg-
köszönte minden dolgozónak 
a lelkiismeretes munkáját, a ve-
zetőtársainak, hogy a nevelő 
munkát irányították. Az óvoda-
pedagógusoknak, hogy a gye-

rekek mindig nyugodtan, vidá-
man léphettek be az óvodába. 
Pedagógia asszisztenseknek, 
dajkáknak és titkároknak azt, 
hogy lehetővé tették, hogy az 
óvodai munkát nyugodtan tud-
ják végezni, a fűtőknek, karban-
tartóknak azt, hogy az óvoda 
udvara mindig szép volt. - Tisz-
telettel köszönöm meg Do-
bos László polgármester úrnak, 
hogy az intézményünk célkitű-
zéseit, terveit polgármesterként 
és az önkormányzat képviselő-
testületének vezetőjeként a tes-
tülettel együtt minden alka-
lommal támogatta. Így nekünk 
csak annyi volt a dolgunk, hogy 
a terveket megvalósítsuk – fo-
galmazott Gulyás Ferencné.

A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda vezetése hálájuk és tisz-
teletük, megbecsülésük jeléül 
köszöntötte a hosszú munká-
ban eltöltött évek után nyugdí-
jas éveiket megkezdő dolgozó-
ikat. Mindannyiukat az óvodá-
sok és pedagógusok egy-egy 
színvonalas produkciójával is 
köszöntötték.

Dobos László polgármester 
azon generációk nevében kö-
szönte meg a nyugdíjba vonu-
lók munkáját, akiket hosszú év-
tizedes munkájuk alatt felnevel-
tek. - Karcag nagyon büszke er-
re, és köszönettel tartozik érte. 

Összeszámoltam, közel kétszáz 
év munka nyomja most a nyug-
díjba vonulók vállát, nagyon so-
kat tettek tehát településün-
kért. Tartalmas, egészségben 
gazdag, boldog nyugdíjas éve-
ket kívánok mindannyiunk szá-
mára – fogalmazott a városveze-
tő, majd az aktív dolgozók mun-
káját is megköszönte, és pihe-
nésre ösztönzött mindenkit.

Köszöntötték továbbá a 25, 

30 és 40 éves jubileumi juta-
lomban részesülő dolgozó-
kat, majd átadták az „Év Óvo-
dája”, az „Év Pedagógusa” és az 
„Év Pedagógiai munkáját segí-
tő” díjakat, amelyeket az intéz-
mény 14 évvel ezelőtt alapí-

tott, hogy elismerje a kima-
gasló szakmai munkát mind 
szervezői, mind nevelői szin-
ten.

A 2017/2018-as nevelési év-
ben az „Év Óvodája” a SZIM 
óvoda lett. Az „Év Pedagógusa” 

díjat idén Zsírosné Egyed Ibo-
lya óvodapedagógus (Táncsics 
körút 17-es óvoda), Ökrösné 
Kara Tünde Judit óvodape-
dagógus (Kinizsi úti óvoda) és 
Harsányiné Szabó Ilona tag-
óvoda-vezető (Zöldfa úti óvo-

da) kapta. Az „Év Pedagógiai 
munkáját segítő” elismerésben 
Kerekes Lászlóné dajka (Cso-
konai úti óvoda) és Mátyus 
Lőrincné dajka (Takács Péter 
úti óvoda) részesült.

Kapás Mónika

A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUM

pályázatot hirdet

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan.
A munkaviszony jellege: teljes munkaidő.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.
Az állás betöltésének időpontja: 2018. augusztus 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

Szolgálati férőhelyet biztosítunk!

A pályázattal kapcsolatosan további információ: 
http://www.nagykunreformatus.hu

matematika-fizika és
angol-bármely szakos 

középiskolai tanári

Pedagógusokat köszöntött a Madarász Imre Egyesített Óvoda
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A kuláküldözés áldozata-
ira emlékezett a város június 
29-én (pénteken) a katolikus 
templommal szemközti park-
ban álló kopjafánál. A kulák 
áldozatok emléknapja alkal-
mából azokra a gazdag parasz-
tokra emlékeztek a város veze-
tői, intézményei, civil szerve-
zetei, akiket koholt vádak alap-
ján elítéltek, földjeiktől meg-
fosztottak.

Az Országgyűlés 2012-ben 
nyilvánította a kuláküldözés ide-
jén tönkretett magyar gazdák 
emléknapjává június 29-ét. A ha-
gyomány szerint ez a nap a be-
takarítás kezdete, a parasztság 
ünnepe. A megemlékezésen dr. 
Nagy Molnár Miklós múzeum-
igazgató köszöntötte a megjelen-
teket. Elmondta, hogy Karcagon 
talán nincs is olyan család, akit 
ne érintett volna a kuláküldözés, 
és éppen ezért állították fel évek-
kel ezelőtt ezt a kopjafát, ahol 

minden évben megemlékezhet-
nek erről a napról.

Szendrey Gitta Oravecz Imre 
Abban az esztendőben című ver-
sével adózott az áldozatok emlé-
ke előtt. Őt követve Faludi Sán-
dor, a kopjafa korábbi állíttató-
ja szólt a kuláküldözés áldozata-
iról. Beszélt a magyar középpa-
rasztsággal szemben a kommu-
nista diktatúra idején elkövetett 
üldöztetésekről, megkülönböz-
tetésekről. Hangsúlyozta, hogy 

nagyon fontos, hogy ma is emlé-
kezzünk az áldozatokra.

Gánóczy Ferenc, a Szentan-
nai Sámuel Középiskola és Kol-
légium tanára emlékbeszédében 
elmondta, hogy hetvenegyezer 
családot érintett a kuláküldözés, 
majd személyes példát is emlí-
tett. - Nem kellett ahhoz dúsgaz-
dagnak lenni, hogy valaki a listá-
ra kerüljön. Elég volt 14 ha szán-
tóföld vagy 3 ha gyümölcsös. De 
mivel a paranoia egyre több bűn-
bakot követelt, a kisiparosokat, 

sőt, a vagyontalanokat is utolérte 
az üldözés. Végül a társadalom 
egyik rétegét sem kímélték, bele-
értve saját fajtájukat is. 

Tisztelt Egybegyűltek! Egye-
düli vigaszt az nyújthat, hogy 
azokat az őrült és cinikus veze-
tőket, akik a nép legdolgosabb-
jait a dolgozó nép ellenségeinek 
kiáltották ki, nem mi választot-
tuk, hanem a nyakunkra ültet-
ték őket - fogalmazott a szónok, 
aki azt is kiemelte, hogy a ku-
láklistáról lekerülni nem lehe-
tett, a kulákok, ha akartak, sem 
léphettek be a téeszbe, és még 
akkor sem szabadultak meg az 
üldözéstől, ha felhagytak a pa-
raszti életformával. - 1953 után 
a magyarság igazságérzete fo-
kozatosan utat tört magának, 
és kisebb-nagyobb zökkenők-
kel elértük a jelenkori állapo-
tot, amikor a parlamentben már 
csak egy páran szavaznak a ku-
láküldözés emléknapja ellen. De 
nagyon rögös út vezetett idáig, 
úgyhogy szerintem bűnt köve-
tünk el, ha nem köszönjük meg 
Istennek, hogy szabadon vá-
laszthatunk és szabadon össze-
adódhatunk - zárta emlékbe-
szédét Gánóczy Ferenc.

Az emlékező gondolatok után 
a város vezetése nevében Dobos 
László polgármester, Gyurcsek 
János alpolgármester és Rózsa 
Sándor jegyző helyezte el az em-
lékezés koszorúját, majd őket kö-
vetve intézmények és civil szer-
vezetek képviselői is megkoszo-
rúzták a kopjafát.

Kapás Mónika

POSTALÁDA

Rendhagyó kiránduláson voltunk a nyugdíjas peda-
gógus klubbal június utolsó keddjén. Rendhagyó azért, 
mert nem vízpart, nem hegyvidék vagy más turisztikai 
látványosság volt az úti célunk, hanem egy farm. Egy 
alig-alig ismert farm városunk közelében, Berekfürdő 
határában. Házigazdái Dániel Csaba és felesége, Anikó, 
akik életmódot váltva, nagy vállalkozásba fogtak. Bár 
a férjnek van főfoglalkozása, úgy mondják, munkából 
munkába érkezik haza - mégis szívesen vállalt tevékeny-
ség számára a hagyományos állattartás, a földeken va-
ló gazdálkodás. 

A farmon tehenek - sok kisborjúval, juhok, sertések 
és szárnyasok nevelkednek. A jó minőségű húsok híre 
messzire eljutott, hiszen egy üzletlánc az egyik igényes 
átvevőjük. 

A farmon készült különleges ízesítésű gomolyák, saj-
tok, szárazkolbászok, szalámik nem jutnak el az üzlete-
kig, otthonról elkelnek, illetve elfogynak. 

A munka a farmon nem kevés, hiszen az állatok csak a 
saját földjeiken megtermelt takarmányokat kapják eledelül. 

A házaspár bekapcsolódott a település turisztikai prog-
ramjaiba is, és a farm megtekintésével, állatsimogatóval 
színesebbé teszik a Berekfürdőn nyaraló családok min-
dennapjait. Ezenkívül a hét meghatározott napjain séta-
kocsikázásra várják a vendégeiket. Nagy öröm számuk-
ra, hogy a farmról készült reklámfilmjükön keresztül a TV 
kereskedelmi csatornáin bárki értesülhet eredményeikről, 
elért sikereikről. Köszönjük a szíves fogadtatást, a kedves 
vendéglátást a házigazdáknak. Pánti Ildikó képviselő asz-
szonynak, kedves klubtagunknak pedig a kirándulás gon-
dos megszervezését. 

Szívből gratulálunk a farm eddigi eredményeihez, to-
vábbi munkájukhoz kitartást és sok sikert kívánunk!

A nyugdíjas pedagógusok 
klubjának tagjai nevében 

Molnár Józsefné klubvezető

Megemlékezett a város 
a kuláküldözés áldozatairól

Istentisztelet
A karcagi Szent György Nagyvértanú 

görögkeleti templomban
(Horváth Ferenc u., a gimnázium mögött)

2018. július 15-én (vasárnap) 10.00 órakor
Szent Liturgiát tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Lapzárta: 
2018. 

július 30. 
(hétfő) 12 óra

Látogatás a 
„Dániel farmon”
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Tekergők” 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-

gatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvé-
si programja alapján meghirdetett „A matematikai, a természettudományos és a di-
gitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő progra-
mok támogatására” a Karcagi Arany János Általános Iskola pályázatot nyújtott be NTP-
MTTD-17-0211 azonosító számon. A nyertes pályázat 1.500.000 Ft összeggel segíti az 
intézmény tehetséggondozó munkáját.

A pályázati program célja olyan szabadidős tevékenység biztosítása, amelyben az él-
ményszerzés, kikapcsolódás mellett lehetőséget kapnak az ismereteik bővítésére, kész-
ségeik fejlesztésére. Kiemelt cél az önismeret és a szociális kompetenciák erősítése.

A foglalkozások megszervezésénél a kooperatív technikák, a felfedezés, a kutatás, a 
játékosság került előtérbe. A program elsősorban a természettudományos kompeten-
ciák fejlesztését szolgálta. Ehhez kapcsolódott a digitális kompetencia és a logikai gon-
dolkodás erősítése.

A programok alatt nemcsak ismereteik bővültek, hanem fejlődött személyiségük. 
Önértékelésük reálisabb, munkavégzésük kitartóbb, pontosabb lett. Könnyebben tájé-
kozódnak a környező világban.

Molnárné Balogh Éva 
 Nagy Brigitta

Karcag, Széchenyi István sugárút 83. A. épület fszt. 1. 
alatti lakás
Helyiségei: 1 szoba, hálófülke, előszoba, főzőfülke, 
kamraszekrény, fürdőszoba-WC 
A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany  
Fűtési módja: egyedi fűtés
A lakás bérbeadása: megtekintett állapotban

A lakás a helyszínen megtekinthető az alábbi időpont-
okban:
- 2018. július 17. napján (kedd): 9.00-9.30
- 2018. július 24. napján (kedd): 9.00-9.30

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 01-jén 
16.00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Kar-

cagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájá-
ban (fszt. 52. sz. iroda, Tel.: 06/59-500-610/745-ös mellék). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat hirdetőtábláján, valamint Karcag város honlapján 
(www.karcag.hu).

Karcagi Polgármesteri Hivatal

A Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján bérbeadásra 

meghirdeti az alábbi ingatlanát:

 - Építészmérnök (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Építő- és építész technikus (Kisújszállás),
 - Fizikoterápiás asszisztens (Berekfürdő),
 - Általános irodai adminisztrátor-pénzügyi munkatárs 

(Kisújszállás),
 - Titkárnő - Adminisztrátor, könyvelő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Rendész - biztonsági őr (Karcag),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Gépjármű- és motorkarbantartó-javító (Kisújszállás),
 - Kőműves (Karcag),
 - Víz-gáz és központifűtés-szerelő (Kisújszállás),
 - Szobafestő (Kisújszállás),
 - Varrónő - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Varrónő gépsoron (Kisújszállás),
 - Kútkezelő (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Nehézgépkezelő (Karcag),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Rakodómunkás - raktári munkás (Karcag),
 - Pultfeltöltő - árufeltöltő (Karcag),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si 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:
Meghívó

A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„AUTÓBUSZOS VÁROSISMERETI 
KIRÁNDULÁSRA”

hívja és várja az érdeklődőket
(nagyszülő-szülő-unoka korosztályig) 

Időpont:
2018. július 19. (csütörtök)

14.30 órai kezdettel

Úticél:
Kun emlékhely, horgász tó megtekintése

 
Találkozó és indulás:

2018. július 19-én (csütörtökön) 14.15 órakor
a Kádas György Általános Iskola és Szakiskola 

parkolójából (Kisújszállási út 45.) 

Idegenvezető:
Ruzicska Ferenc

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

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője

ÉRTESÍTÉS
A KTKT SZSZK Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata

INGYENES 
RUHABÖRZÉRE

várja az érdeklődő karcagi 
lakosokat.

Helyszíne: 
Karcag, Bajcsy-Zs. u. 6. 

udvar
(Nimród Hotel mögötti 

sárga épület)

Időpontok: 
2018. 07. 27. (péntek)

és 2018. 08. 24. (péntek)
8.00-12.00 óra közt. 

A TAJ és lakcímkártyára 
van szükség; a pénztár-
cáját nyugodtan otthon 

hagyhatja! 

Eső esetén a börze elmarad!
Szeretettel várjuk Önöket!

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. augusztus 3-án jelenik meg.

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

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

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

Július 14-15. Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Július 21-22. Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Július 28-29. Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
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HIRDETMÉNYEK

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. augusztus 14-ig 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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 

Györffy István Katolikus Általános Iskola 
(5300 Karcag, József Attila utca 1.) pályázatot hirdet

A munkakör betöltésénél előnyt jelent az egyetemi és 
többszakos végzettség. (Pályakezdők, gyakornoki státusz-
ban lévők is jelentkezhetnek.)

A munkaviszony teljes munkaidős és határozatlan idő-
re szóló.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.
Az állás betöltésének időpontja: 2018. augusztus 21. 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
 - szakmai önéletrajz,
 - végzettséget igazoló okirat másolatok.

A pályázat benyújtásának módja: 
 - emailen: gyorffykataltisk@gmail.com,
 - postai úton: 5300 Karcag, József Attila utca 1. címre,
 - személyesen.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb kérdés esetén a 
06/59-503-435-ös vagy a 06/30-676-6220-as telefonszámon, 

illetve a megadott email címen lehet érdeklődni.

Egyéb információ az iskoláról a 
www.gyorffykataltisk.hu honlapon található.

matematika-fizika, vagy bármely 
szakos tanári munkakör betöltésére. 

Biljana 15
A karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes 

2018. szeptember 15-én (szombat) 
ünnepli fennállásának 15 éves jubileumi 

évfordulóját a magyar-bolgár barátság jegyében. 
A karcagi Déryné Kulturális Központban megrendezésre 

kerülő ünnepségre 
szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket, 

amelyen helyi és Bulgáriából (Várna) érkező előadókat, 
vendégtáncosokat tekinthetnek meg.
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Július 14. (Szombat) 
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Július 15. (Vasárnap) 
9-12 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Július 21. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Július 22. (Vasárnap) 
9-12 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

Július 28. (Szombat) 
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Július 29. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

HIRDETMÉNYEK

2018. július 13. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Megemlékezés a Zsinagógában
19.15 Nagykunsági Krónika - 
 különkiadás
 Aktuális kérdések
 - Grillező chéfecskék
 Karcagi hírek
 - Elkészült az Emlékfal
 - Drágább lesz a lekvár
 - Megelőzhetőek a betegségek
 - Semmelweis-nap Karcagon
 - Elindult a strandszezon Abádszalókon
 Háttér
 - Mártír megemlékezés   
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Birkafőző Fesztivál 2018

2018. július 17-18. 
kedd/szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise 

20.50 XX. Kevi Juhászfesztivál - vasárnapi 

 nap összefoglalója

2018. július 19. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Refi Sztár 2018
19.15 Nagykunsági Krónika - 
 különkiadás
 Aktuális kérdések
 - Kosárlabdapálya átadása
 Karcagi hírek
 - Megviseli a szervezetet a front
 - Pedagógusokat köszöntöttek
 - Múzeumok Éjszakája Karcagon
 - Bringások a Tisza-tó körül
 - Hiánycikk a zöldborsó
 - Túlélők is emlékeztek
 - 45 éves jubileum
 - Szakköri randevú
 Háttér
 - Kovács Sándor országgyűlési  
 képviselő sajtótájékoztatója
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Semmelweis-nap Karcagon

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Gyógyszertári 
ügyelet

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

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

2018. augusztus 6. 
(hétfő) 

09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap a lakosság 

részére:

Tisztelt Ügyfelek!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Karcagi Járási Hivatal karcagi 
Kormányablakának

ügyfélfogadása

2018. július 23-án (hétfő)
az infokommunikációs eszközök 

éves karbantartási munkálatainak 
elvégzése miatt várhatóan egész nap 

szünetel.
Megértésüket köszönjük.

Hodos Julianna
járási hivatalvezető
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Ingatlan
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 Ti-
szaszentimrén, a Bajcsy utca 38. 
szám alatt. Ugyanitt bontásért cse-
rébe az anyag ingyen elvihető. Tel.: 
06/20-530-8513. 
Beépíthető porta eladó a Sándor 
utca 27. szám alatt. Tel.: 06/30-227-
3246.
Karcagon, a Kisújszállási út elején (a 
városközpontban) ház nagy portá-
val eladó. Tel.: 06/30-647-6496.
Téglából épült összközműves ker-
tes ház betegség miatt eladó. Érd.: 
Karcag, Apavár utca 21. Tel.: 06/30-
635-9662.
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es, teljes 
közműves családi ház kétféle fűtés-
sel (gáz és vegyes) eladó. Korszerű 
új kazánnal felszerelve. Tel.: 06/59-
300-129.
Karcagon, a József Attila utcán fel-
újításra szoruló családi ház 800 m2-
es telken, tehermentesen eladó. 
Víz, villany, gáz van. Irányár: 7,1 M 
Ft. Tel.: 06/70-633-1508. 
Karcagon, a Duna utcán (Kisföldek 
közt), közművesített építési telek 
eladó. Irányár: 1,5 M Ft. Tel.: 06/20-
222-7240.
Parasztház eladó osztható telekkel. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06/30-
480-4994.
Garázst bérelnék Karcagon! Tel.: 
06/30-320-3483.

Megvételre társasházi lakást vagy 
garzonlakást keresek Karcagon 4 M 
Ft-ig. Tel.: 06/30-850-7819.
Karcagon a Madarasi úton, csalá-
di házban 70 m2-es, összközműves 
lakás lekerített udvarrésszel teher-
mentesen eladó (bolt, benzinkút 
közelében). Tel.: 06/30-236-5858.
Karcagon főtér közeli albérlet 1-2 fő 
részére kiadó. Tel.: 06/30-645-0694.
Felújított régi típusú kertes ház el-
adó (nagy portával), vagy érdekel 
csere is lakásra. Tel.: 06/30-643-8315. 

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, 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! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, mé-
ret: 120 cmx150 cm. Szállítás és ra-
kodás megoldható. Tel.: 06/70-370-
1149.
Őrölt fűszerpaprika termelőtől kap-
ható Karcagon, a Rákóczi utca 13. 
szám alatt. Tel.: 06/70-943-3479.
Felújított mosógép, felújított cent-
rifuga, 28-as férfi kerékpár, szőlő-
prés eladó Karcagon. Tel.: 06/30-
245-3691.
Eladó bőrcsizma, bakancs, sport-
babakocsi, háti permetező, gyerek 
és felnőtt ruhák, befőttes üvegek. 
Tel.: 06/30-608-6501.

Eladó Honda CM 400 motorke-
rékpár papírok nélkül (200.000 
Ft), Babetta 207 gyári állapotban 
(35.000 Ft), Singer ipari bőrvarró-
gép (40.000 Ft), 2 db 380 V-os ipa-
ri asztali fúró (70.000 Ft/db), lábon 
álló polírozógép (pótmotorral, tar-
tozékaival, 40.000 Ft). Tel.: 06/30-
963-5073.
Bontott hódfarkú cserép (15 Ft/db) el-
adó. Azonnal elvihető. Több ezer da-
rab kapható a Betánia Gyógyszertár 
udvarán. Érdeklődni Szalay Lász-
lónénál. Tel.: 06/30-928-6925.
Hosszú akácgerenda (14x15 cm vas-
tag, 3,2 m hosszú, 6.000 Ft), Daewoo 
Kalos tetőcsomagtartó (5.000 Ft), 
öntöttvas fürdőkád (160x75 cm, 
5.000 Ft) és szivattyúmotor (850 
Wattos, 1.500 Ft) eladó. Tel.: 06/70-
337-8039. 
Vásárolnék elektromos sütős gáz-
tűzhelyt, ugyanitt fekete motoros 
bőrdzseki eladó. Tel.: 06/59-312-
562.
Karcagon a volt vágóhídnál, a 
Kóbor Szívek menhelyre munkatár-
sat keresek (nőt-férfit), aki a kutyák 
ellátásában (üstben főzés, karban-
tartás, stb.) segítene. Tel.: 06/30-
944-6062.
Kerti szerszámok, ásók, kapák, ge-
reblyék, vasvillák, csákányok, ko-
vács satu, kalapácsok, fejszék, hús-
daráló, mákdaráló, kaszák, metsző-
ollók, fogók, kulcsok, csőfogók el-
adók Karcagon, a Hunyadi utca 40. 
szám alatt. Tel.: 06/70-532-6644.
Eladó mosógép, lábmasszírozó, ké-
zikocsi (bevásárló, kockás), autórá-
dió. Tel.: 06/20-572-6285.

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.
Eladó denevérpad, indukciós fő-
zőlap, elektromos takaró, mobil 
légkondi, 28-as női kerékpár, 200 
literes ónozott üst, mobil galamb-
ketrecek. Tel.: 06/30-324-0522.
Eladó 120 literes kombinált hűtő, 
250x300 cm-es kapcsolt geréb-
tokos, mélyen üvegezett világí-
tó ablak, 5 tonnás olajemelő, ké-
zi kocsi, mobilgarázs anyagárban, 
üzemképes Singer varrógép. Tel.: 
06/30-252-8698.
Ágyazható, ágyneműtartós kana-
pé és 4 db-os kanapé (ebből 2 db 
ágyazható) sürgősen, olcsón eladó. 
Tel.: 06/59-313-674. 
Sarokkanapé (ágyazható), mosó-
gépek, asztal + 6 db szék, vízforra-
ló, tojásfőző, hanglemezek, köny-
vek, kisszekrény és sok más apró-
ság eladó. Ár: ki mennyit ad érte! 
Tel.: 06/30-696-5288.
Termelői mézvásár! Július 14-én 
(szombaton) Karcagon, a Reggel 
utca 33. szám alatt a nagykapuban. 
Igény szerint házhoz is viszem! Tel.: 
06/30-696-5288.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre nadrág, kabát 
(saját anyagból), bőrkabát varrá-
sát 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 bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást, 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.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) kisebb-
nagyobb fuvarokat vállalok! Tel.: 
06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, ud-
varok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Pedikűr és masszázsok! Nyirok-
masszázs (ödémás végtagok terá-
piája), hátmasszázs (derék, hát, váll-
fájdalom csillapítására), gyógytalp-
masszázs (betegségek alternatív 
kezelése), csontkovácsolás (moz-
gásszervi problémákra), test- és fül-
gyertyázás (gyulladások csökken-
tése). 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 HIRDETMÉNYEK
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendele-
tek által meghatározott feladatokat ellátja. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

2.sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó 
képesítési előírások, 

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

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztve-
vők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 97-1/2018., 
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser,

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott 
pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a 
szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevoná-
sával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23. 

ESETMENEDZSER 

K A R A T E

MEGHÍVÓ
A Karcagi Sport Egyesület nevében tisztelettel meghívjuk a 

karcagi „Kosárliget” kosárlabdapark
hivatalos átadására

Időpont: 2018. július 16. (hétfő) 9.30 óra
Helyszín: 5300 Karcag, Kórház u. 

Köszöntőt mond:  
 - dr. Fazekas Sándor 

országgyűlési képviselő, a Karcagi Sport Egyesület elnöke
 - Kovács Sándor 

országgyűlési képviselő
 - Szalay Ferenc 

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke
 - Dobos László, 

Karcag város polgármestere

A „Kosárliget” kosárlabdapark ünnepélyes átadására 
a 2018. augusztusi Nagykunsági Kulturális Napok 

keretében megrendezésre kerülő 
Streetball Bajnokságon fog sor kerülni.

dr. Fazekas Sándor 
elnök megbízásából

Szepesi Tibor
ügyvezető

Szentesen rendezték meg június 22-23-án az 
U25-ös utánpótlás Kyokushin világbajnokságot. 
Amint Gyarmati Imrétől, a KSE Karate Szak-
osztályának vezetőedzőjétől megtudtuk, a ren-
dezvényen 20 ország 500 versenyzője lépett a ta-
tamira. A karcagi szakosztályt két karatés kép-
viselte. Gyermek korcsoportban Fehér Levente, 
ifjúsági korcsoportban Magyar Levente. Fehér 
Levente az első körben egy ukrán versenyzővel 
került össze a küzdelem kategóriában, végül a 
hosszabbítás után a külföldi versenyzőt hozták 
ki győztesnek.

Magyar Levente formagyakorlatban - KATA - 
és küzdelem kategóriában is érdekelt volt. A for-
magyakorlatok szombat reggel kezdődtek el, Le-
vente magabiztos versenyzéssel haladt a döntő fe-
lé. A döntőben kimagasló teljesítményt nyújtott, 
és ifjúsági világbajnok lett KATA-ban. Délután 
kezdődtek el a küzdelem kategóriában is a ver-
senyek, ahol Levente az I. fordulóban egy ukrán 
fiúvak került szembe. Sajnos nem jutott tovább. 

A Kyokushin Szövetség július 10-15-ig nem-
zetközi edzőtábort szervez Miskolcon. A hazai 
versenyzőkön kívül több ország mintegy 300 ka-
ratésa vesz részt. 

B.I.

Magyar Levente ifjúsági világbajnok

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. július 07.
Budai Elizabeth - Oszlánczi 
Csaba

Születés
2018. július 03. 
Vadász Vivien - Balázs Mihály 
István
Kg., Szélmalom utca 6. 

Vivien
2018. július 07.
Murányi Magdolna - Hajnal 
Imre
Kg., Bodrog utca 10.

Balázs
Halálozás

Balogh Pál 
 (1941)
Tóth István 
 (1951)
Kabai Sándorné 
(Bedő Ilona)
 (1969)
Gönczi Sándor 
 (1958)
Szikszai Imréné 
(Szűcs Eszter)
 (1933)
Rácz Kálmán 
 (1945)
Lócsi Csaba 
 (1969)
Kolozsi Józsefné
(Czinege Erzsébet)
 (1952)


