
Az Országos Széche-
nyi Könyvtárban őrzött 
eredeti kézirat szerint 
Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én tisztázta le a 
Hymnus, a’ Magyar nép 
zivataros századaiból cí-
mű költeményét, amely 
Erkel Ferenc két évtized-
del később szerzett zené-
jével Magyarország him-
nusza lett.  

A kézirat elkészülté-
nek emlékére 1989-től 
január 22-én a Magyar 
Kultúra Napját ünne-
peljük. Ezen a napon or-
szágszerte rendezvények 
százai emlékeztetnek a 
magyarság múltjára, ha-
gyományaira, felhívva a 
figyelmet az évszázadok 
alatt teremtett és megőr-
zött kulturális értékekre. Ja-
nuár 22-e eseményei mindig 
színesek és érdekesek, hiszen 
ilyenkor a legtöbbet próbál-

nak megmutatni, átadni kul-
turális, művészeti életünk te-
rebélyes fájának évezredes ter-
méséből. Karcagon a kezde-

tektől fogva nagy jelentősé-
get kap a helyi értékek propa-
gálása, felmutatása, s ennek 
megfelelően – hagyományo-
san - többféle esemény hív-
ja fel a figyelmet a nap jelen-
tőségére. 2015-ben egy tudo-
mányos munka, Örsi Julianna 
Parasztvilág című könyvének 
bemutatója, a Nagykun Mú-
zeumban a Kunhegyesen élő 
Czupp Pál fafaragó népi ipar-
művész kiállításának megnyi-
tója tette emlékezetessé a Ma-
gyar Kultúra Ünnepét. 

A Déryné Kulturális Köz-
pont emeleti dísztermében 
rendezett városi ünnepsé-
gen dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, a tér-
ség országgyűlési képviselő-
je, Kovács Sándor a JNSZ Me-
gyei Közgyűlés elnöke, Do-
bos László polgármester és a 
városi képviselő-testület tag-
jai jelenlétében több százan 
ünnepelték a Magyar Kultúra 
Napját. Az ünnepség szónoka 
Berec Zsolt a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyű-
lés alelnöke volt. Berec Zsolt 
Dobszay László Széchenyi-dí-
jas zenetörténész megállapí-
tását idézte - ”A kultúra: mű-
veltség! ”Tovább gondolva ezt 
az idézetet, meggyőződésem, 
hogy az az ország, az a megye, 
az a város, amely kultúrájá-
ban gazdag, az egyben művelt 

is. … Az a kulturális közeg, 
ami körül vesz ma a 21. szá-
zadban bennünket, egyedi és 
csak a miénk. Fontosnak tar-
tom tehát, hogy életünk során 
minél többet táplálkozzunk 
ebből a tiszta forrásból, amit 
ma ünnepelünk, s amit úgy hí-
vunk: magyar kultúra. Évezre-
des hagyományaink tisztelete, 
nemzeti öntudatunk erősíté-
se, szellemi és tárgyai emléke-
ink megőrzése és továbbadás! 
- ezek fontosságára emlékeztet 
ma bennünket a Magyar Kul-
túra Napja”- mondotta a szó-
nok, aki arra is figyelmezte-
tett, hogy a nemzeti kultúra 
ápolása és átadása minden ge-

nerációnak felelőssége és 
kötelessége.

A Plósz Csilla és 
Keserűné Ébner Tünde 
által összeállított ünne-
pi műsort a Karcagi Ál-
talános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola tag-
intézményeinek tanárai, 
növendékei és a Pántlika 
Néptánccsoport táncosai 
tolmácsolták. Az ünnepi 
műsor szuggesztív erejű 
összeállítás volt népről, 
nyelvről, zenéről, hazá-
ról Kodály Zoltán, Bar-
tók Béla, Erkel Ferenc, 
Lisznyai Gábor szerze-
ményeiből, valamint Áb-
rányi Emil, Juhász Gyu-
la, Vörösmarty Mihály 
és Sinka István irásaiból. 

Az ünnepi alkalom-
mal kitüntetések átadására is 
sor került. Ecsedi Irén tanár-
nőt, a Karcagi Általános Isko-
la igazgatóját nyugalomba vo-
nulása alkalmával Balog Zol-
tán az emberi erőforrások mi-
nisztere kiemelkedő szakmai 
tevékenységéért elismerő ok-
levéllel, a pályán töltött évti-
zedek után pedig Pedagógus 
Szolgálati Emlékéremmel tün-
tette ki. Az elismeréseket dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, városunk és 
térségünk országgyűlési kép-
viselője és Dobos László pol-
gármester adta át.

Elek György
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Karcagi  Hírmondó
A Magyar Kultúra Napja Karcagon

Ecsedi Irén (Bihar, 1952.) a Babes-Bolyai Egyetemen szerzett fizika-
kémai szakos tanári diplomát 1975-ben, s még ez évben Nagyvára-
don lett tanár. 1991-ben került Karcagra, itt a Kiskulcsosi Általá-
nos Iskola szaktanára, 1995-től igazgatója lett. 2001-ben elvégezte 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatás-
vezetői szakát, 2011-ben az akkor kialakított, három tagintézmény 
igazgatását végző Karcagi Általános Iskola vezetésével bízták meg. 
Munkáját az önkormányzat képviselő-testülete Karcag Város Kul-
túrájáért díjjal, 2011-ben a megyei önkormányzat a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai díjjal ismerte el. Fotók: Karcag TV

Képünkön Berec Zsolt a JNSZ Megyei Közgyűlés alelnöke
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Közéleti szilánkok
Mire kíváncsi 

Európa?

Nem is tudom, milyen régóta 
idézgetjük – különösen a Magyar 
Kultúra Napján Györffy István 
gondolatát a „Néphagyomány 
és a nemzeti művelődés” c. 
könyvecskéjéből, amely szerint 
Európa arra kíváncsi, hogy a 
magunkéból mivel gyarapítjuk az 
európai műveltséget.

Igen, Györffy István – kinek 
nemsokára a születésnapjára 
emlékezünk – még egy másik 
Európát, a keresztény Európát 
látta. Azt az Európát, amit néhány 
évszázaddal előtte, bizony éppen a 
magyarok védtek meg az oszmán 
beözönléstől, az idegen hódítástól. 
De mondhatnók, az idegen kultúrától. 
Bár ez nem egészen így van. Ugyanis 
a majd 150 évig tartó török hódoltság 
nem igazán erőltette sem a kultúráját, 
sem a vallását ránk. Az utóbbit 
különösen nem, még akkor sem, ha 
épített néhány mecsetet, minareret 
a középkori Magyarország területén.  
De ezt egy kezünkön meg tudnánk 
számolni. Nem érdekelte őket, hogy 
a hitetlen gyaurok nem borulnak le 
Kelet felé, nem tépdesik szakállukat, 
„ Allah nagy!” felkiáltásokkal. Az sem, 
hogy hányszor fürödnek egy nap, és 
hogy hagyják elfolyni a Gellért hegy 
alatt fölbuzgó hévizet, illetőleg elég 
kezdetleges fürdőt létesítenek csak. 
(A ma is működő Rudas fürdőt pl. Ali 
budai pasa kezdte el építeni, és Szokoli 
Musztafa fejezte be 1556-ban. Olyan 
tartós anyagokat használtak, hogy a 
mai napig ugyanaz a főmedence és 
a négy kisebb – különböző hőfokú 
medence – kupolás csarnoka. 
Noha többször volt azóta fölújítás-, 
a nyolcoszlopos kupolacsarnok, a 
nyolcszöges medencével még most 
is a gőzfürdő magja) zöld oszlopos 
fürdő: jesil direhli ilidzse. Arról meg 
külön tanulmányt lehetne írni, hogy 
pl. akár 50 évvel ezelőtt elfogadható 
belépő díjakat-, hogyan, s miért 
emelték csillagászati szintre.)

Szóval, csupán azt akarom 
mondani, hogy inkább a Nyugat 
volt mindig is, aki a kultúráját ránk 
akarta erőltetni, s beleszólni az 
állattartó kultúránkba, sőt még a 
gasztronómiánkba is. Egészen a mai 
napig. Noha Magyarország jelenlegi 
FM minisztere, Fazekas Sándor harcol 
a GMO mentes termelésért, az EU 
viszont szabad utat enged, és a GMO-
os élelmiszerek behozatalát sem 
tilthatjuk meg. A januárban elfogadott 
uniós irányelv a génmódosított 
növények termesztésének tagállami 
korlátozását illetve tiltását hivatott 
biztosítani. A GMO-t tartalmazó 
élelmiszerek forgalmazását ez a 
jogszabály semmiben sem érinti, nem 
korlátozza. Sőt, még az EU-szinten 
engedélyezett GMO vetőmagok 
forgalmazását sem tiltja.

Szóval, mire is kíváncsi Európa, s az 
Egyesült Államok…?

-ács-

KÖZÉLET

Az elmúlt évben növekedés-
nek indult a sertésállomány 
Magyarországon - mondta la-
punknak dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter. 

- Korábban mintegy tíz 
éven keresztül folyamatosan 
csökkent a sertésállomány, de 
két éve egy olyan sertésstra-
tégáit fogadott el a kormány, 
amelyet az agrártárca végre is 
hajtott. Ennek lényege, hogy 
különböző állatjóléti támoga-
tásokat adunk, segítjük a piac-
ra jutást, a genetikai állomány 
javítását, sertés teljesítmény-
vizsgáló állomás létesült, tehát 
egy eléggé összetett progra-
mot hajtottunk végre, aminek 
már látszanak az első bizta-
tó jelei – sorolja a tárcavezető, 
akitől megtudtuk, hogy míg 
2013-ban 3 millió alatt volt a 

sertéslétszám, most ezt meg is 
haladja, 200 ezerrel nőtt egy 
év alatt. Ebben szerepet játszik 
az ágazat fehéredése, az, hogy 
a sertés és a hasított félsertés 
ÁFA-ját 5 %-ra csökkentettük, 
s az ellenőrzések. Javult az áru 
nyomon követhetősége, s nőtt 
a sertéshús iránti kereslet is. 
Ezt különböző marketing esz-
közökkel is segítjük. Én bí-
zom abban, hogy ez a tenden-
cia folytatódik, s amit célul ki-
tűztünk, hogy 2020-ig a ser-
téslétszámot megduplázzuk, 
el tudjuk érni. Mindenképpen 
jelentős, hogy most már növe-
kedik az állatlétszám és azo-
kat a tévhiteket, hogy a sertés-
hús egészségtelen, hogy nem 
érdemes venni, mert nem iga-
zán korszerű étel, sikerült el-
oszlatni. Ma hála a csabai, a 
gyulai kolbásznak, a külön-
böző disznótoroknak, egyál-
talán a finom sertéshúsból ké-
szült ételeknek, elmondha-
tó, hogy egyre többen vásárol-
nak, érdeklődnek a sertéshús 
iránt. Bízom benne, hogy ez 
a folyamat erősödik, azáltal, 
hogy a rezsicsökkentésnek és 
a gazdasági növekedésnek kö-
szönhetően egyre több pénze 
van az embereknek arra, hogy 
húst vegyenek, igényes sertés-
húst vásároljanak.

- Karcagon is jelentősen 
nőtt a sertésállomány, mely-

hez az egyik üzletlánc is hoz-
zájárult.

- A programon belül ki-
emelt feladat a minőség biz-
tosítása, a háztáji, a házi-
as ízek piacra juttatása. Eb-
ben Karcagnak is megvolt és 
van a szerepe, hiszen a város-
ban olyan hagyományai van-
nak a disznótartásnak, mint 
Makón a hagyma, Kalocsán 
a paprikatermesztésnek. Eb-
ből az elgondolásból szüle-
tett az Auchan háztáji sertés-
programja, amelynek kereté-
ben mintegy negyven terme-
lővel kötött az áruház szerző-
dést. Előírják a tartástechno-
lógiát, a takarmányozást, a jó-
szágtartás körülményeit és fel-
tételrendszert, és egy maga-
sabb értékű gyönyörű háztá-
ji sertéshúst tudnak forgalom-
ba hozni. Ez megélhetést je-
lent, biztos szerződéses part-
ner az Auchan, ahol a kivá-
ló minőségű élelmiszerek kö-
zött megjelent a karcagi, illet-
ve nagykunsági háztáji sertés-
hús. További jelentkezőket vá-
runk ebbe a kampányba.

- A mangalica tartása is fel-
értékelődött.

- A sertéshúson belül a man-
galica a csúcstermék, a világ 
egyik legjobb ízű sertéshúsa. 
Az elmúlt években a japán, kí-
nai, hongkongi, dél-koreai pia-
cokon is megjelentünk ezekkel 

a termékekkel, sőt most már az 
Amerikai Egyesült Államok-
ban is. Minden termékkategó-
riánál kell valamilyen zászlós-
hajó, a boroknál ott van a To-
kaji Aszu, a sertéshúsoknál pe-
dig a mangalica. Ennek is ko-
moly hagyománya van a Kun-
ságban. Biotermékként, maga-
sabb feldolgozottságú termék-
ként (szalámi, szárazáru) is ko-
moly érdeklődés van utána. 
Örülök annak, hogy Karcagon 
a Nimród Bioboltban mindig 
kapható mangalicából készí-
tett élelmiszer, illetve szalonna. 
Ez szintén egy olyan irány, ami 
követendő.

Az elkövetkező néhány év-
ben a magyar hússertés sza-
porítását, illetve termékének 
piaci megjelentetését tervez-
zük. Itt szintén komoly hát-
térre tudunk támaszkod-
ni, hiszen a termelők, illet-
ve a feldolgozók is érdeklőd-
nek. Ez azért is fontos, mert 
a külföldi termékek általá-
ban gyenge minőségűek. Ol-
csó ugyan, de amikor megsü-
ti valaki az import dán, hol-
land, lengyel húst, látszik, 
hogy a víz kisült belőle, míg 
a magyar jószágállomány ha-
gyományos takarmányozá-
sú, ennek megfelelően a hús 
beltartalmi értéke is kiemel-
kedő. Ez nagyon fontos szem-
pont a jövőt tekintve is.

A karcagi háztáji sertéshúst a multiknál is elismerik

Január 21-én (szerdán) a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége a Megyeháza dísztermében Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Polgármesteri Fórumot szervezett. A rendezvényen napiren-
den szerepelt a 2014- 2020-as uniós időszak önkormányzati lehe-
tőségeinek kérdésköre is. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjét követően Lakatos István, a 
megyei önkormányzati hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodá-
jának vezetője beszámolt a tervezés aktuális megyei helyzetéről.   
A nap során szó esett még a járási és önkormányzati hivatalok 
együttműködésének erősítését célzó MANORKA projektről, il-
letve olyan aktuális önkormányzati ügyekről, mint a segélyezés 
új rendszere, a polgármesterek javadalmazásának kérdése, a helyi 
adózás, és a köztisztviselők és közalkalmazottak előmeneteli rend-
szere.

Polgármesteri fórum a Megyeházán

Idén negyedik alkalommal lehet csatlakozni a „A legszebb kony-
hakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű orszá-
gos programhoz, amely az otthoni kertgazdálkodást népszerűsíti, 
szakmai előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozó-
kat és aktív résztvevőket. Az a szokás már elavult, hogy az udvaron, 
kertünkben csak füvesítünk és virágokat nevelünk. Örömöt lel-
het és számtalan előnyét élvezheti kertjének a gondos kiskertműve-
lő.  Bárki képes lehet az önellátásra, és egy kis munkával, odafigye-
léssel egészséges élelmiszert tud tenni családja asztalára úgy, hogy a 
megérdemelt zöldségért, gyümölcsért elég csak a kert végébe kisé-
tálni. A program szervezői ösztönözni szeretnék a lakosokat, hogy 
udvarukon, kertjükben termeljék meg maguk és családjuk számára 
a konyhakerti zöldségeket, amellyel egészséges, minőségi, vegyszer-
mentes, maximálisan ellenőrzött előéletű élelmiszereket fogyaszt-
hatnak. A programot az ötletgazda Kovács Szilvia, Karcag város al-
polgármestere hirdette meg, a jelentkezéseket február 28-ig várják.

Február végéig lehet csatlakozni a 
Legszebb konyhakertek programhoz

Fotó: Internet

Fotó: Internet
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INTERJÚ

A nyáron, dr. Sánta Pé-
ter emléktáblájának avatá-
sán találkoztunk utoljára, il-
letve az ősszel a városvédőket 
(akiknek az elnöke) képvisel-
te egy megbeszélésen. Mind-
két alkalommal pár szót vál-
tottunk csak, hogy dolgozik, 
más településekre készít szob-
rokat. Aztán ismerősök hoz-
ták a hírt új alkotásainak át-
adásáról. Ezek nyomán im-
már az új esztendőben keres-
tük fel Györfi Sándort a Szé-
chenyi sugárúti műteremben.

- Milyen munkákkal telt a 
2014-es év?

- Nagyon nehéz egy év-
ben gondolkodni, mert szám-
talan feladat mögött sokszor 
több évnyi alkotómunka van 
- a szobrok esetében is. De ott 
van például a két művésztelep, 
a Nyíregyháza-sóstói és a me-
zőtúri, amelyek eleve minden 
évben elfoglaltságot adnak. A 
két, több évtizedes múlttal bí-
ró művésztelep egy-egy szak-
mai probléma köré csoporto-
sul. A hatásuk országhatáro-
kon túlra is kisugárzik, ami 
így három-négy évtized távla-
tából nagyon jól körvonalazó-
dik.  Az évek során mindket-
tőben olyan több száz, de in-
kább több ezer darabos gyűj-
temények jöttek létre, ame-
lyek önálló múzeumként vagy 
kiállításként is működhetné-
nek. Sajnos manapság már je-
lentkeznek a gondok azzal 
kapcsolatban, hogy az emlí-
tett gyűjtemények hogyan és 
miképpen funkcionálhatnak 
később közgyűjteményként. 
Nem látjuk ennek a megnyug-
tató megoldását, mert hiába 
van például a nyíregyházi mű-
vésztelepnek saját múzeuma, a 
fenntartása sem tűnik végér-
vényesnek. A világ úgy szer-
veződik, hogy a kisebb gyűj-
temények, amik nem kapcso-
lódnak a globális rendszerhez, 

előbb-utóbb megszűnnek. De 
az önállóságukat legalábbis el-
veszítik, az anyaguk raktárak-
ba kerül, ami viszont nem túl 
szerencsés.

- A két telep működik?
- Persze, működőképesek, 

de egyre nehezebb támoga-
tásokat szerezni hozzájuk, és 
az utolsó időkben a művészek 
lelkesedése az, ami fenntartja 
őket. Nagyon fontos, hogy az 
érintett települések és telepek 
köré az évtizedek során sta-
bil közösség szerveződött (és 
szerveződik).

- Szeptemberben egy újabb 
köztéri szobrának az avatásá-
ról kaptunk hírt, ezúttal a Bé-
kés megyei Medgyesegyházáról.

- Ez a gútai lakosságcsere 
emlékműve. Szintén egy hosz-
szabb alkotói időszak eredmé-
nye, ami rendkívül mély nyo-
mot hagyott bennem. Egy 
olyan közösség keresett meg 
ugyanis, akiket eddig nem na-
gyon ismertünk. Történelmi-
leg nyilván tájékozottak vol-
tunk, tudtuk, hogy volt 1947-
48-ban egy „eseménysorozat” 
Magyarország, és az akko-
ri Csehszlovákia között, amit 
később lakosságcserének ne-

veztek el. Ilyenformán az eu-
rópai tudatban is megjelent és 
ezzel az elnevezéssel teljesen 
természetes dolognak tűnt. 
Dehát itt igazából a szülő-
földről való kegyetlen elüldö-
zés történt, egy olyan mértékű 

politikai gaztett, amit azóta se 
tudott feldolgozni a magyar 
társadalom, hiszen életünk ér-
telmét jelenti a szülőföld. Lel-
kileg is sokáig feldolgozatlan 
terület volt ez. Elhallgatták. A 
gútai kitelepítést vizsgáló tör-
ténész rengeteg érintett csa-
láddal való találkozás alap-
ján állapította meg, hogy erről 
pl. a szülők sohasem beszél-
tek és a miértje sem fogalma-
zódott meg soha. Magam egy 
nagyon komoly lakossági fó-
rumon vettem részt, ahol ez a 
hallgatás hihetetlen fájdalom-
mal szakadt fel. A kilencven-
nyolc Felvidékről kitelepített 
családnak állított emlékművet 
teljesen rám bízták, nem szólt 
bele senki, ami nagyon jó volt, 
mert tudjuk, hogy egy köztéri 
szobor milyen tortúrán megy 
keresztül mire felállításra ke-
rül. Ez a mű azoknak az em-
bereknek a gondolatai mentén 
alakult ki bennem, akik elme-

sélték, hogyan történt mindez. 
Az avatásra több százan gyűl-
tek össze, és nemcsak helyből, 
hanem meghívás nélkül, a vi-
lág minden tájáról jöttek az 
érintettek. Amikor lelepleztük 
a szobrot, sokáig nem tudtak 
megszólalni az emberek rész-
ben a meghatottságtól, rész-
ben pedig ekkor törtek fel a 
több évtizede elhallgatott em-
lékek. Megrendítő volt, szív-
szaggató órákat éltünk meg.

- Egészen más han-
gulatú alkotás az, ami 
Szigetszentmiklóson került fel-
állításra nem is olyan régen.

- Az üdvözlőszobrok di-
vatja nyugaton kezdődött, de 
mára nálunk is elhatalmaso-
dott. Általában egy-egy öt-
let, poén, geg megvalósítá-
sai, sokszor zsánerszobrok. 
A szigetszentmiklósi Üdvöz-
lő esetében azt szerettem vol-
na, hogy ne egy geg legyen az 
alap, hiszen az ilyen alkotá-
sok által a település köszön-
ti az odaérkezőket. Egy kövön 
ülő, jó hangulatot árasztó, ka-
lapot emelő figurát terveztem, 
mert ez a gesztus régóta a kö-
szöntés és a tiszteletadás moz-
dulata. Utóbb derült ki, hogy 
a figura mennyire hasonlít Bí-
ró Lajosra, a természettudo-
mány kutatójára, világjáró-
ra, aki – mint utóbb kiderült 
– valamikor kilenc évig lakott 
Szigetszentmiklóson.

- És visszatértünk Karcag-
ra, ahol a nyár egyik esemé-
nye volt dr. Sánta Péter emlék-
táblájának avatása a Betánia 
Gyógyszertár és Egészségház 
falán. Az egykori városi tisz-
tiorvos a maga korának híres 
gyógyítója, a szegények orvosa 
volt. Hogyan jutott el a meg-
formázásáig?

- Már régen meghalt, a 

munkásságáról manapság 
már alig tudnak Karcagon. 
Szerepi Nagy Attila könyve 
emlékezik meg róla, mint jeles 
helyi polgárról, tisztiorvosról, 
aki elkötelezett művelője volt 
az orvostudománynak, jótevő-
je a szegényeknek. Már életé-
ben anekdotákat meséltek vele 
kapcsolatban, és halála után is 
sokáig emlegették, mint gaz-
dát és orvost. Örömmel ké-
szítettem el a portréját, mert 
minden közösségnek vannak 
ilyen emberei, s az ő történe-
tüknek, példájuknak valóban 
van továbbvivő ereje. Így ke-
rült fel az a tábla is az egész-
ségház falára. A történethez 
tartozik, hogy karácsony táján 
kaptam valamit az egyik hoz-
zátartozótól, amit a doktor le-
gendáriumához tartozik. Ez-
zel szeretném majd az emlék-
táblát kiegészíteni, hadd le-
gyen teljes.

- A karcagi képviselő-testü-
let 2013-ban hozta létre a helyi 
értéktár bizottságot, melynek 
tagjai dr. Bartha Júlia és dr. 
Nagy Molnár Miklós, elnöké-
vé pedig Önt választották meg. 
Elmúlt valamivel több mint 
egy év, hogy halad a munka?

- Azóta Szathmári Lajosnéval 
és Pintér Zoltánnal egészült ki a 
bizottság. Eddig több javaslat is 
érkezett, amelyek nyomán a he-
lyi értéktár része lettek: a kun-
hímzés, a vertcsipke, a karca-
gi malmok valamint a karca-
gi keletkutatók (Gaál László, 
Mándoky Kongur István és Né-
meth Gyula) életműve. Csatla-
koztunk a megyei értéktárhoz, 
és javaslatainkat oda továbbí-
tottuk. A munka természetesen 
folytatódik, továbbra is várjuk a 
javaslatokat. 

Elek György 

„Életünk értelmét jelenti a szülőföld”
Beszélgetés Györfi Sándor szobrászművésszel

A gútai kitelepítettek emlékműve Medgyesegyházán

„Üdvözlő” Szigetszentmiklóson
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Hosszú évek óta adunk hírt a Györffy István Nagykun Mú-
zeum kiállításairól, programjairól. Többször szó esett már az 
úgynevezett múzeumpedagógiai programról is, amely már 
2013 óta működik az intézményben. Ennek keretében óvodá-
sok és iskolás csoportok ismerkedhetnek meg a különböző tár-
latok anyagával, történetével, sőt a kiállítókkal is. Egy-egy al-
kalommal az éppen aktuális kiállítás néprajzi, történelmi, eset-
leg irodalmi hátterével kapcsolatos előadásokat hallgatnak meg 
a csoportok. Legutóbb január 13-án (kedden) Máté Géza mo-
dellező tárlatát tekintette meg több iskolás csoport is. A tárlat 
a második világháború valamennyi repülőgépének kicsinyített 
változatát tartalmazta. A kiállító, az adott korszak történelmi, 
hadviselési és repülési szokásairól tartott érdekes előadást.

-dh-

Múzeumpedagógiai program

Jó ütemben halad a Nagy-
kunság Főtere elnevezésű vá-
rosközpontot érintő funkció-
bővítő beruházás kivitelezé-
se, melynek keretében köz-
épületek külső-belső felújítá-
sa zajlik. Jelenleg elkészült a 
Városháza hátsó homlokzatá-
nak és oldalsó falainak tata-
rozása és ezzel párhuzamosan 
a tetőszerkezet hátsó és oldal-
só héjazatának cseréje – az el-
használódott pala-burkolatot 
szép vörös cserepek váltották 
le. A munkálatok hamarosan 
az épület bejárati része fölöt-
ti tetőszerkezet és héjazat fel-
újításával folytatódnak. Ezzel 
szinte egyidőben a belső fo-

lyosók ablakainak és ablakke-
reteinek cseréje is megkezdő-
dött. Itt ugyanolyan keretek 

kerültek beépítésre, mint a ré-
giek, csak időtállóbb, moder-
nebb technikával.

Szépen halad a Kultúrpalota 
felújítása is. A falak nagyobb 
részének nem csak a víz és hő-
szigetelése történt meg eddig, 
hanem már a vakolása is javá-
ban zajlik. Ottjártunkkor a fő-
bejárat fölötti tetőkupola bá-
dogozását végezték a kivitele-
zők.

A belváros rekonstrukci-
ós munkái hamarosan a Piac-
csarnok felújításával fognak 
folytatódni. Hamarosan erről 
is beszámolunk. 

-dh-

Jó ütemben halad a főtérrekonstrukció

Az eseménytelen téli idő-
szak egyik érdekesebb és en-
nélfogva kihagyhatatlan ese-
ménye (témája) a vadetetés, 
amiről általában Szabó Pál 
fővadásztól kérünk beszá-
molót. Most is így tettünk, s 
a szakember ezúttal is kész-
séggel állt rendelkezésre, de 
már elöljáróban leszögez-
te: nagy csodákat ne várjunk 
tőle, mert „ez még nem volt 
tél”. 

- A karácsony után bekö-
szöntő kemény hideg hál’ Is-
tennek nem volt hosszú és 
hó nélkül ment el. A hosszan 
kitolódott őszben viszont 
a repce- és a búzavetések is 
szépen megerősödtek. Ez na-
gyon fontos, mert minden-
ki tudja, hogy a vad a terü-
leten táplálkozik és ha ezek a 
természetes táplálékforrások 
jók, az évtizedes tapaszta-
lat után én mindig azt mon-
dom, hogy a következő évben 
is jó szezont zárhatunk. A tél 
eddig még nem veszélyeztet-
te a állományt, de folyamato-
san hordjuk ki a takarmányt 
a vadaknak. Négyszáz má-
zsa csöves kukoricát és hat-
száz (kis)bála lucernaszénát 
tároltunk be télre, és persze 
vannak vadföldek is. Van-
nak részek, ahol jobban, má-
sutt kevésbé jól veszi fel a vad 

a takarmányt, attól függően 
mennyi természetes táplálé-
kot talál.

- Mondjuk a télből még van 
hátra, de február végén a va-
dászati év befejeződik. Milyen 
évet zárnak?

- A mi területünkön az el-
ső komolyabb időszak az áp-
rilis közepén kezdődő őz-
bakvadászat. Itt Karcagon a 
2014-es esztendővel kima-
gasló, párját ritkító évet tud-
hatunk magunk mögött. Na-
gyon-nagyon jó volt ugyanis 
az őzbak minősége. Hál’ Is-
tennek a vendégeink is meg-
voltak rá, és így a jó minő-
ségű őzállományt értékesíte-
ni tudtuk. Az már korábban 
bebizonyosodott, hogy csa-
padékos, belvizes esztendő-
ben nagyon nehéz a kacsa-
félék vadásztatása. Épp ezért 
a tavalyi év kacsából nem is 
volt kimagasló. Viszont a fá-
cán és a mezei nyúl esetében 
2014 jónak mondható. Ezek-
ből évek óta nem volt olyan 
természetes szaporulat, mint 
tavaly. A fácánállományt 
természetesen nevelt fácá-
nokkal is kiegészítjük. Ta-
valy 6500 darabot neveltünk 
azért, hogy a tagság és a ven-
dégek minél többet vadász-
hassanak.

- A néhány éve, éppen egy 

kedvezőtlen időszak után 
meggyengült itteni nyúlállo-
mány ezek szerint magához 
tért.

- Valóban, a mezei nyúl-
lal sokáig kínlódtunk, évekig 
minimálisra korlátoztuk a 
kilőhető mennyiséget. Ezzel 
is a régi állomány regeneráló-
dását akartuk elérni. Sikerült 
is, mert január 13-án és 14-
én – nyolc év után  - élőnyu-
lat is tudtunk értékesíteni.

- Talán évtizedes jelenség, 
gond a korábban váltóvadként 
jelen lévő vaddisznó állomá-
nyának az állandósulása. A 
legutóbbi beszélgetéseinkben is 
mindig szóba került ez. Mosta-
nában mi hír felőlük?

- Karcagon már állandó 
vadnak kell tekinteni, oly-
annyira, hogy a több év-
re visszamenően a 60-70-
80 darabos terítéke az idén 
230 darabra nőtt, és ez olyan 
mennyiség, amit a nagyva-
das területek is megirigyel-
hetnek. Ráadásul károkozó 
fajról van szó, jelentős káro-
kat okozhat úgy a mezőgaz-
dasági kultúrákban, mint az 
apróvad-fajokban. A létszá-
mának a csökkentése tehát 
nagyon fontos vadgazdálko-
dási feladatunk. 

Elek György

Kimagaslóan jó volt a 2014-es vadászati év

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Vöröskereszt egy sike-
res pályázat révén 2014. május 
1-jén indította el Karcag és Kis-
újszállás városokat érintő, az 
önkéntesség elterjesztését cél-
zó programját. Az önkéntesség 
propagálása és az új önkéntesek 
megnyerése mellett a szervezet 
profiljába illeszkedő programo-
kat is szerveznek. Egy ilyen le-
hetőséggel keresték meg a Déry-
né égisze alatt működő Baba- 
mama klubot. A Ifjúsági Ház 
nagytermében ezúttal Ábrahám 
Istvánné ny. ápolónő szakszerű 
előadásában hallgathatták és ta-
nulhatták meg a klub tagjai, mi 
a teendő baleset esetén.

- Többek között az elsőse-
gélynyújtás alapjait szeretnénk 
megtanítani minél szélesebb 
körben – mondta a január 22-i 

foglakozás alkalmával Patkóné 
Hegedűs Anetta, a Vöröskereszt 
munkatársa, az esemény egyik 
szervezője. - Ezúttal a csecsemő 
elsősegélyről esett szó. Az anyu-
káknak csecsemő szimulációs 
babán (csecsemő ambubabán) 
szakember mutatta be mi a te-
endő a légzészavar, szívleállás 
vagy például a légcsőbe, orrba 
etc. került idegentest eltávolítá-
sa, vagy háztartási baleset (pl. 
égés, forrázás) esetén.

A szervező azt is elárulta, sze-
retnék ha ebből a lehetőségből 
egész sorozat lenne, vagyis vár-
ják minden érdeklődő kisma-
ma, anyuka, nagyszülő jelent-
kezését. Programjaikról a leg-
nagyobb közösségi oldalon az 
Önkéntes Karcag profilon tájé-
kozódhatnak.

Elek György

Csecsemő-elsősegély szülőknek és 
nagyszülőknek

A Városháza épülete

A Déryné Kulturális Központ épülete
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Régebben minden rendes vidéki település téli hajnalaihoz hozzátartozott a disznóvisítás, a 
csupasz villanykörte fényében munkálkodó férfiak árnyai meg az udvaron, a levett ólajtón ki-
nyújtózott, éppen „vetkőztetés” előtt álló disznó látványa. Jó pár éve feltűnően csendesek a 
hajnalok, vagyis ez a régi szokás is kiveszőfélben van. Ezért lett január végi kérdésünk, hogy 
„szoktak-e disznót vágni?”

A hét kérdése: Szoktak- e disznót vágni?

Kalocsai László (62): 

Régebben mindig vágtunk, 
és nagyon szerettük a disz-
nótorokat, amikre összejött 
a család. Aztán, ahogy múlt 
az idő abbahagytuk a disz-
nótartást, néhány éve meg 
már az ólakat is elbontottam. 
Úgyhogy régen nincs nálunk 
ilyen.

Laboncz Sándorné 
Marika (70) : 

Mindig vágunk, tavaly 
például öt hízót neveltünk 
(mindet táp nélkül), direkt 
levágásra. Mostanában két 
disznóvágás volt, a fiamnak 
meg a lányomnak vágtunk, 
és reméljük jövőre is lesz rá 
lehetőség.

Rab János (57): 

Korábban, amíg a szülők 
éltek mindig vágtunk. Nem 
volt olyan év, hogy ne lett 
volna disznóölés, ám ahogy 
telt az idő, a nagyszülők és a 
szülők elhaltak, szépen ab-
bamaradtak a disznótorok is. 
Az utóbbi pár évben egyesü-
leti eseményként csinálunk 
disznótort és disznótoros va-
csorát.

Iskolakóstoló címmel szer-
vezett programsorozatot a 
Györffy István tagiskola óvo-
dások számára. Szabó Edit, 
a program egyik felelőse el-
mondta, hogy november 26 
óta működnek a foglalkozá-
sok és két hetente találkoznak 
a gyerekekkel.

„Nagy szeretettel várjuk a le-
endő elsősöket, azért, hogy ki-
csit közelebb kerüljenek magá-
hoz az intézményhez és meg-
ismerjék az itt folyó munkát, 
valamint a leendő elsős peda-
gógusokat. Felváltva zajlanak 
olyan programok, ahol feladat-
lapon, kicsit tanulás jelleggel 
dolgoznak a nebulók és van-
nak olyan alkalmak is, ame-
lyek mozgásos, játékos, kéz-
műves foglalkozások. Bensősé-
ges hangulattal, játékos prog-
rammal szeretnénk bátrab-
bá tenni a gyerekeket, azért, 
hogy később jó hangulatban, 

kedvvel jöjjenek az iskolába. A 
zárófoglalkozásra március ele-
jén kerül sor – két bemutató 
óra keretében. Oda is szeretet-
tel várjuk a leendő elsősöket és 
szüleiket is.”

A legutóbbi foglalkozás ja-
nuár 21-én (szerdán) a test-
nevelés és az angol nyelv je-
gyében telt, mivel a gyerekek 
már óvodában is ismerkednek 
az angol nyelvvel. Ezáltal be-
lelátnak, hogy miként fog ez 
működni iskolás korukban. 
A pedagógusok bíznak ab-
ban, hogy akik ezeken a fog-
lalkozásokon részt vesznek, 
azok a közeljövőben ezt az is-
kolát fogják választani. Sike-
rült néhány szülővel is beszél-
getni, akik elmondták, hogy 
ezt az intézményt választották 
gyermekeik számára és éppen 
ezért hozzák el őket a foglal-
kozásokra.

-dh-

Iskolai élettel ismerkednek az ovisok

A múzeum új ki-
állítással ünnepelte a 
Magyar Kultúra Nap-
ját. Ezúttal Czupp Pál, 
kunhegyesi fafaragó 
népi iparművész tár-
latát lehet megtekin-
teni, amelyet dr. Faze-
kas Sándor földműve-
lésügyi miniszter nyi-
tott meg. A miniszte-
ri megnyitót megelő-
zően dr. Nagy Molnár 
Miklós múzeumigaz-
gató köszöntötte a je-
lenlévőket és néhány 
mondatban bemutatta 
a személyesen is jelenlévő mű-
vész eddigi munkásságát.

Czupp Pál 1990 óta foglal-
kozik fafaragással, 2007-ben 

lett népi iparművész. Mű-
vei az Egyesült Államoktól 
Japánig, 18 ország 80 váro-
sában találhatóak meg. Az el-
múlt negyedszázadban szá-
mos szobrot, tér- és kisplasz-
tikát, domborművet készített 
már, de művei között ugyan-
úgy megtalálhatók a különbö-
ző dísz- és használati tárgyak, 
mint a bútorok vagy a gyer-
mekjátékok.

A kiállítás március 7-ig te-
kinthető meg a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum idő-
szaki kiállítótermében.

-dh-

Örsi Julianna Parasztvilág című könyvének bemutatója nyi-
totta meg a Magyar Kultúra Napjának karcagi eseménysorát. A 
Déryné Kulturális Központ emeleti termében előbb Rideg Ist-
ván irodalomtörténész szólt a szerzőről és munkásságáról, a 
most megjelent legújabb kötetet pedig dr. S. Kovács Ilona et-
nográfus mutatta be a nagyközönségnek. A Parasztvilág a szer-
ző tizenharmadik önálló kötete, amelyben negyven év kutatói 
munka összegzéseként a hagyományos társadalom több évszá-
zad alatt kialakult és még napjainkban is formálódó kapcsolat-
rendszerét elemzi, s több követendő példával szolgál a ma tár-
sadalomalakítóinak. A könyvet a Nemzeti Kulturális Alap és a 
Nagykun Hagyományőrző Társulás támogatásával a Turkevei 
Kulturális Egyesület jelentette meg. 

Parasztvilág

Kiállításmegnyitó
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ÉRDEKESSÉGEK
Puszták népeinek dicsőségére

Csízi Sándor a családi hagyo-
mányokat követve kőfaragó, 
szenvedélye szerint pedig gra-
fikus és amolyan nyughatatlan 
ezermester, hiszen az agyag-
szobrászat éppúgy érdekli, mint 
a nomád népek fegyverei, öt-
vössége, díszítőművészete. Te-
hetségét több sikeres kiállítás 
és az utóbbi években megje-
lent naptárainak népszerűsége 
igazolja. Legújabb munkáiról 
a múlt héten beszélgettünk. A 
műhely-műteremben fegyver-
kollekció mutatja a házigazda 

rajongását a régi nomádok kul-
túrája, harcművészete iránt, és 
erről tanúskodik a falon látha-
tó grafikák, rajzok sokasága is.

- Télen szünetel a kőfaragó 
munka, ilyenkor van időm raj-
zokon meg egyéb alkotásokon 
gondolkodni – mondja, amint 
az asztalon hagyott  félkész 
munkákat nézegetjük.

- Ezek szerint csak az év egyik 
felében vagy klasszikus értelem-
ben vett képzőművész...

- Nem megy másképp. Ta-
vasztól, amikor beáll a jóidő a 

mesterséget művelem egészen 
az őszi esőkig. De kell egy-más-
fél hónap amíg a kezem a ne-
héz fizikai munkáról visszaáll 
a ceruzára, mert a véső és a ka-
lapács után először az is olyan, 
mintha botot fognék. Van tehát 
másfél hónap, ami alatt elgon-
dolkodom mit lenne jó elkészí-
teni, aztán ahogy könnyebb lesz 
a kezem elkezdem a munkát.

- Melyikhez fogsz először, 
mert itt a terrakotta szobrocs-
kától a fegyverekig minden van.

- Több lehetőség foglalkoztat 
és mindet igyekszem megcsi-
nálni. A kunbabát az ülő alak-
kal agyagból formáztam meg. 
Még nem kész, most pácolga-
tom, antikolom. Az íjászegye-
sületben, aminek az egyik ala-
pítója és a vezetője vagyok, én 
csinálom az íjak és a tegezek dí-
szítését. Most is van nálam pár 
darab, azokat látom el arany-
mintával, és kaptam nyilakat, 
amiket szintén kidíszítek.

- És újabb naptár jelent meg a 
grafikáidból...

- Az abban látható rajzok 
egy része három-négy éve ké-
szült, csináltam persze úja-
kat is, mert az előző naptárak 
nyomán - főleg idősebbek ré-
széről - jelentkezett az igény, 
hogy a régi Karcagot idéző ké-
pek (pásztorok, tanya, legelői 
kép) is legyenek benne. Így jött 
az újabb tematika, de a honfog-
lalók és a nomád kunok életé-
ről is vannak epizódok. A nap-
tár címe egyébként Puszták né-
peinek dicsőségére A monda-
nivalóval tehát ismét a hagyo-
mányőrzőket és az idősebb ge-
nerációt céloztam meg. Van 
benne minden, portré, csend-
élet, életkép egyebek. A rajzok 
egy része már régebben készült 
és az évek során több elke-
rült Karcagról ismerősökhöz, 
gyüjtőkhöz, íjászokhoz és így 
tovább. A szerkesztéskor töb-
bet is úgy kellett kölcsön kérni 
a jelenlegi tulajdonostól.

- Grafikák. A festésre nem 
gondoltál még?

- Olajjal és temperával is pró-

bálkoztam, de számos „kísér-
let” után rájöttem, hogy inkább 
maradok az akvarellceruzá-
nál. Satírozással megrajzolom, 
úgy mint a grafikát, azt aztán 
ecsettel áthúzom, amivel aztán 
egy lazúros képet kapok. A vég-
eredmény látható.

- Min dolgozol most?
- Az agyagmunka, amikor a 

szobrot készítettem, ismét a ha-
talmába kerített, több ötletet is 
adott, de azokról majd máskor. 
Itt vannak a fegyverdíszítések, 
amiket nagyon nagy kedvvel 
csinálok. Ha meglátom a felüle-
tet azonnal megjelenik az oda-
kívánkozó motívum... Sokat 
foglalkozom ezekkel és a grafi-
kákkal is, de ha unatkoznék, ott 
az egyesület, az edzések, a ver-
senyzés. És hát lassan csak ta-
vasz lesz...

- Kiállítás?
- Egyelőre nincs róla szó, de 

majd meglátjuk.
- Úgy legyen. Köszönöm a be-

szélgetést.
Elek György

Aki a közismert közössé-
gi oldalon figyelemmel kísérte a 
Kunkarcagi Állatvédő és Állat-
barát Egyesület tudósításait a leg-
újabb esetekről, láthatta, a „ku-
tyamenhely”, a befogadóhely for-
galma az évek óta végzett munka 
ellenére sem csökkent, sőt, növe-
kedni látszik. Nőnek a kiadások 
is, hiszen az épület(ek) fejleszté-
se, karbantartása mellett naponta 
legalább száz kutyának kell a táp-
lálékot biztosítani. A pénzügyi 
helyzet javítása érdekében „vásá-
roztak” az állatvédők szinte egész 
évben, hiszen a MEOE-féle kiállí-
táson és a Birkafőzőn is ott láttuk 
őket, no meg a főtéri filagóriában 
és a karácsonyi faluban. Az ado-
mányokra, az önkéntes munkára 
továbbra is nagyon-nagy szükség 
van, mondja Csermák Erzsébet, 
az egyesület vezetője, akit a 2014.
év tapasztalatairól kérdeztünk.

- Hogyan alakult az új veze-
tőség első éve?

- A tavalyi év elég döcögősen 
indult, mert kevés pénzből és 
mindössze öt-hat önkéntes se-
gítségével láttuk el a napi teen-
dőket, de aztán szép lassan el-
indult az év.

- Sokat vásároztak... 
- Ez részben a bevételeink gya-

rapítása, részben pedig a figye-
lemfelkeltés miatt fontos. Mind-
kettőre szükségünk is volt, mert 
az év elejétől nőtt az önkéntese-
ink száma, ám felszaporodtak 
az ellátandó kutyák is. Az év fo-
lyamán nagyon sokszor kaptunk 
adományokat, sokan gondoltak 
ránk tápadománnyal. Egyszer 

például két celeb gyűjtött kutya-
tápot, amit a Veresegyházi Med-
veotthon szállított le a számunk-
ra. De kaptunk sok egyebet is: fát 
a helyiség téli fűtéséhez, és na-
gyobb mennyiségű vasanyagot 
két alkalommal a MultiTec Kft-
től, egyszer a SZIMmetriáriától. 
Nagyon nagy segítséget jelentett.

- Építkeztek?
- Igen. A telepünkön meg-

kezdtük a hátsó kerítés építését 
és több új kennelt is készíttet-
tünk. A fejlesztés reményeink 
szerint ebben az évben is foly-
tatódna, mert szeretnénk felújí-
tani a régi kenneleket. Az épü-
letre szintén ráférne egy ko-
moly felújítás. Élhetőbb körül-
ményeket szeretnénk biztosíta-
ni a hozzánk kerülő kutyáknak.

- Belőlük pedig, ahogy az 
előbb említette nincs hiány...

- Szomorú tény, hogy 2014-
ben közel száz kutya került a 
menhelyre vagy a gyepmesteri 
telepre. A kutyák a legtöbb eset-
ben lesoványodva, betegen vagy 
sérülten érkeztek be hozzánk. 
Nagyon sok kölyköt találtak pél-
dául kartondobozban buszmeg-
állóba kidobva vagy árokpart-
ra kitéve, és tudnék még hason-
ló szörnyűségeket sorolni, de in-
kább hagyjuk... Nálunk „landol-
tak” a kóborlásból befogott és a 
végén gazda nélkül maradt ku-
tyák is. Szeretném itt elmonda-
ni, amit minden állatvédő szer-
vezet igyekszik hangsúlyozni: az 
álltartás egy életen át tartó sze-
retetről, gondoskodásról és ba-
rátságról szól. A gondoskodás a 

megfelelő táplálást, állatorvosi 
ellátást és a felesleges szaporulat 
elkerülését egyaránt jelenti. Úgy 
nem lehet kutyát tartani, hogy 
ha megunjuk kidobjuk, vagy a 
felesleges szaporulatot visszük ki 
dobozban a szemeteskonténerbe, 
út mellé vagy éppen a parkba, 
esetleg a telepünk kapuja elé. Az 
örökbe adási munka folytató-
dott. Az állományunk „forgott” 
2014-ben is, belföldre és külföld-
re is vittek kutyákat tőlünk, vi-
szont a megüresedő helyekre a 
mentésekből, az utcáról vagy a 
gyepmesteri telepről egyre több 
állat érkezett.

- Hányan vannak az állo-
mány ellátására?

- Azt kell mondanom, hogy a 
menhelyen egyre több a kutya és 
egyre kevesebb a segítő kéz. Álta-
lában olyan kutyabarátok tudnak 
az ellátásban segíteni, akik éppen  
munkanélküliek, ráérnek stb. 
Ám amint munkát találnak ért-
hetően megszűnik a bőséges sza-
badidő, sőt, nemegyszer más vá-
rosba költöznek. Van egy állan-
dó önkéntes segítőnk, de többen 
kifejezetten hét végén, szomba-
ton és vasárnap jönnek a telepre 
segíteni, ám nyilván nem várható 
el, hogy minden hétvégéjüket fel-
áldozzák. Nagyon nagy szükség 
lenne arra, hogy többen legyünk 
a napi munkára: a takarításra, az 
ellátásra. Tehát nagyon köszön-
jük az adományokat, és várjuk 
további állatbarátok jelentkezé-
sét a közös munkához. Boldog új 
esztendőt kivánok mindenkinek! 

Elek György

Több kutya - kevesebb önkéntes

Az idén születésének és ha-
lálának is kerek évfordulójára 
emlékezik a magyar irodalom 
és az olvasóközönség. Fekete 
István (1900-1970) Jókai után 
a második legolvasottabb ma-
gyar író. Legismertebb művei: 
A koppányi aga testamentu-
ma, VUK, Tüskevár, melyek-
nek film és rajzfilm adaptáci-
ói is születtek. Leginkább ál-
lattörténeteiről, ifjúsági regé-
nyeiről volt ismert és méltán 
népszerű, de kevesen tudják, 
hogy színdarabokat, novellá-
kat, forgatókönyveket, élet-
rajzi regényeket, verseket, tu-
dományos munkákat, sőt még 
egy mai napig használt tan-
könyvet is írt.

Ifjú korában nem kisebb 
barátai és vadásztársai voltak, 
mint Kittenberger Kálmán, 
gróf Széchenyi Zsigmond 
és még gróf Wass Albert is, 

akikkel sűrűn járt va-
dászgatni az akkori 
Magyarország vadre-
gényes vidékeire. 1945 
előtt a Kisfaludy Tár-
saság tagja volt, ami 
akkoriban a legrango-
sabb írói elismerést je-
lentette.

A háborút követő-
en kemény évtizedek 
következtek az életé-
ben, különösen a Rá-
kosi-korszakban bánt 
el vele a rendszer. A 
bolsevizmusról írt kri-
tikai dolgozatai miatt 
úgynevezett tiltó in-

dexre került, nem közölték, 
sőt az ávósok úgy megverték, 
hogy az egyik szemét elvesz-
tette, de a veséjét is szétver-
ték. Alig élte túl a sérüléseit. 
Végül egyházi folyóiratoknál 
kapott munkát, majd a hatva-
nas évektől kezdett könnyeb-
bé válni a helyzete, de a rend-
szer továbbra sem engedett 
mást kiadni tőle, mint ifjúsági 
irodalmat. Ezzel viszont rend-
kívül népszerű lett, több regé-
nye a mai napig kötelező ol-
vasmány.

A 2000-es évekig több mint 
8 millió példányt adtak el a 
műveiből. 1937-től haláláig 
rendkívül termékeny író volt, 
de még azt követően is két tu-
cat, addig meg nem jelent re-
génye, verses és novellás köte-
te került kiadásra.

-dh-

115 éve született Fekete István

Fotó: Internet
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HÍREK

EZOTÉRIA

KOS: Elérkezettnek látja az 
időt arra, hogy változtasson 

a helyzetén, különösen akkor, ha beosz-
tottként dolgozik. Egy új szakma megta-
nulása is kihívást jelenthet, itt is érvénye-
sülhet, sikeresen haladhat a célja felé. Le-
gyen türelmes, mert hamarosan javulnak 
a bevételi mutatók is. A pénzügyi helyze-
te jó, de váratlan kiadások miatt csökken-
het a megtakarítása. Régi együttélések-
ben félreértésekből adódó viták, feszült-
ségek keletkeznek, ami zavarólag hat az 
érzelmi életükre. Fontos, hogy tisztáz-
zák ezeket, különben eltávolodnak egy-
mástól. A Tűz jegy képviselője javíthatat-
lan romantikus, aki gondolkodás nélkül 
átadja magát az érzelmeknek. Titkos sze-
relmi kapcsolat kialakulására van lehető-
sége, de legyen óvatos, mert nagy a lebu-
kás veszélye.

BIKA: Komoly átszervezé-
sek várhatók a munkahe-

lyén, ami elbizonytalanítja. Meglepeté-
sére felajánlanak Önnek egy olyan beosz-
tást, amire régóta vágyott. Bár az elkép-
zelései szerint alakultak a dolgok, de két-
ségek gyötrik, hogy képes lesz-e megbir-
kózni a feladatokkal, a felelősséggel, ami-
vel ez a beosztás jár. Közlekedésnél, uta-
zásnál kössön biztosítást, mert kár ese-
tén komoly segítséget jelenthet. Szerelmi 
élete felélénkül, olyan erős a kisugárzása, 
a vonzása, hogy szinte bárkit meghódít-
hat. Ha egyedülálló, most lehetősége van 
megtalálni a megfelelő partnert. 

IKREK: Ez az év esemény-
dús és mozgalmas lesz. Ké-

pes lesz arra, hogy éljen azokkal az infor-
mációkkal, melyeknek birtokába jutott, 
és alkalmazza azokat a munkájában. Kre-
ativitása legendás, ehhez társul még a 
jó szervező készsége, szinte nem ismer 
megoldhatatlan feladatot. Főnökei elis-
merik és értékelik a munkáját, előlépte-

tésre és anyagi elismerésre is számíthat. 
Ha állást akar változtatni, arra is alkal-
mas ez a hónap. Tanulásra, szakmai to-
vábbképzésre vagy új szakma elsajátítá-
sára is van lehetősége. Pénzügyi helyzete 
jó, több a bevétele, mint a kiadása, de vá-
ratlan kiadások felboríthatják a pénzügyi 
egyensúlyát. A változások a magánélet-
ét is érintik. Egy új szerelem kedvéért más 
helyre költözhet, baráti kört és munkahe-
lyet is változtathat.

RÁK: Ez a hónap komoly vál-
tozást hozhat a karrierjében. 

Akár új feladatról, akár új beosztásról van 
szó, meg fog birkózni a feladatokkal, csak 
kitartásra és következetességre van szük-
sége. Ha állást kíván változtatni, most 
megteheti, mert az új munkahelyen min-
den ígéretet betartanak, amiről tárgyal-
tak. Pénzügyi területen szerencsés idősza-
ka van, váratlan bevételek növelik a bank-
számláját. Érdemes a szerencsejátéko-
kat is kipróbálnia, mivel Fortuna segítsé-
gére is számíthat. A még szabad Rák szá-
mára a sors egy kellemes találkozást tar-
togat, akivel a közös érzésviláguk, azonos 
érdeklődési körük segíti a kapcsolat elmé-
lyülését. 

OROSZLÁN: Új lehetőségek 
nyílnak meg a karrier terü-

letén, a főnökségtől kaphat új felada-
tokat, akár előléptetésre is számíthat. 
Nagyon fontos, hogy csak olyan felada-
tot vállaljon el, amit el is tud végezni. 
A munkahelyén legyen óvatos a véle-
ménynyilvánítással, mert olyan embe-
reket is megbánhat, akik fontosak Ön-
nek. Ebben az évben többször kerülhet 
olyan helyzetbe, amikor megbánja a ki-
mondott szavait. Februárban az anya-
gi helyzete változó lesz. Az egyedül élő 
Oroszlán nagy társasági életet él, flör-
tölget és élvezi a hódításait, nem most 
fogja megtalálni az igazit. 

SZŰZ: Munkakapcsolata-
iban a hó elején különbö-

ző vitákra számíthat. Ügyeljen arra, hogy 
miközben megvédi a maga álláspontját, 
a kommunikációja ne legyen félreérthető, 
és ne legyen heves. Anyagi helyzete vál-
tozó, mérsékelje a kiadásait, hogy a pénz-
ügyi helyzete stabil maradjon. Utazásnál 
közlekedésnél legyen óvatos, kár érheti, 
vagy meglophatják, kössön biztosítást a 
károk enyhítésére. A most kezdődő isme-
retség barátságnak indul, a közös érdeklő-
dési kör, a hasonló humor alapján, de ké-
sőbb nagy az esély arra, hogy szerelemmé 
alakuljon. A barátságból kialakuló szerel-
mek a legtartósabbak. 

MÉRLEG: 2015-ben ki-
próbálhatja magát egy 

új munkakörben, ahol szükség van a jó 
elemző készségére, szakmai tudására és 
a kreativitására. Az év első felében a sors 
a segítségére siet, ez lehet egy új állás, 
magasabb fizetés, szakmai kiküldetés, 
vagy előléptetés. Megfelelőek a körülmé-
nyek arra, hogy megalapozza a karrier-
jét. Hivatalos ügyei intézésénél nehézsé-
gei adódhatnak, figyeljen a fizetési határ-
időkre, mert figyelmetlenség esetén bün-
tetésekre számíthat. Anyagi helyzete vál-
tozó, több a kiadása, mint a bevétele. Eb-
ben az évben párkapcsolati változásokra 
számíthat. Februárban nagy az esély ar-
ra, hogy talál egy olyan személyt, akiért 
szívesen felcseréli a magányát. Ha ebben 
az évben köt házasságot, tartós lesz a pár-
kapcsolata. 

SKORPIÓ: Ebben az évben 
lehetősége adódik hasznos 

kapcsolatok kiépítésére – erős energeti-
kai vonzerejével – könnyen maga mellé 
állíthatja azokat, akikre szüksége van. A 
kreatív környezet hatására Önnek is egy-
re gyakrabban támadnak új ötletei. Anya-
gi helyzete ingadozó, több kiadásra kell 

számítania, mint amit eltervezett. Ottho-
nában elromolhat vagy javításra szorul-
hat egy háztartási gép, aminek a javítta-
tása vagy a pótlása jelentős kiadással jár. 
Szerelmi viszonyában feszültségek érzé-
kelhetők, beszéljenek őszintén a problé-
mákról, akkor talán képesek lesznek sike-
resen megoldani őket. Házasságában el-
hanyagoltnak érzi magát, mert a párja túl 
sok „külön” programot szervez és ezekből 
Önt kizárja. 

NYILAS: Meglepetések 
érik a szerelem és a karri-

er területén. Igaz, hogy a Szaturnusz bizo-
nyos értelemben korlátozza, de ez előnyé-
re válhat, mert képes megfontoltan ha-
ladni előre. Ebben a hónapban sok és bo-
nyolult feladattal kell megbirkóznia, de 
úgy érzi most lehetősége van megmutat-
ni a szakmai tudását, még túlórát is vállal, 
hogy határidőre be tudja fejezni a mun-
kát. Ennek meglesz az eredménye, főnö-
ke erkölcsi és anyagi elismerésben részesí-
ti. Ha munkahelyet kíván változtatni, vár-
jon egy hónapot, most nem fog megfele-
lőt találni. Anyagi helyzete jó, de több a ki-
adása, mint a bevétele, ebben a hónapban 
csak a tervezett kiadásaira költsön. Egy ré-
gi szerelme tűnik fel az életében, szeret-
né újrakezdeni a kapcsolatukat, de ez nem 
fog sikerülni, mivel Ön már véglegesen le-
zárta a múltat. 

BAK: Februárban rengete-
get dolgozik, szinte minden 

idejét a munkahelyén tölti, nem kíméli az 
erejét. Úgy érzi itt az idő, amikor megva-
lósíthatja ambícióit és egyengetheti a kar-
rierjét. Vezetői adottsága és szervező ké-
pessége kiemelkedő eredmények elérésé-
re teszi alkalmassá. Különleges tehetsé-
ge van a konfliktusok kezelésében, a fe-
lek összebékítésében, és ez segíti bármely 
vezetői beosztásban. Anyagi helyzete nem 
alakul túl jól, váratlan kiadásokra számít-

hat, ezért a megtakarításaihoz kell nyúl-
nia. Ez az év váratlan eseménnyel kezdő-
dik, februárban találkozik valakivel, aki el-
rabolja a szívét. Szeretné minden percét 
vele tölteni, úgy érzi mintha már régóta is-
merné, hasonló a gondolkodása, az ízlés-
világa és az értékrendje is. 

VÍZÖNTŐ: 2015-ben még 
önmagát is felülmúlhatja a 

munka területén, az ötletei és a tervei ere-
detiségükkel bámulatot keltenek. Ön tud-
ja mit csinál, nem kételkedik a sikerben, és 
ezáltal be is vonzza azt. A hónap első felé-
ben tele van energiával, szinte vonzza azo-
kat az embereket, akik segítségére lehet-
nek karrierjének alakulásában. Ebben a hó-
napban a hivatalos ügyek intézésénél aka-
dályokba ütközhet, ezért ha teheti, halasz-
sza egy későbbi időpontra az ügyintézést. 
Anyagi helyzete jól alakul, váratlan bevéte-
lekre is számíthat. A Vízöntő ebben az esz-
tendőben könnyen teremt kapcsolatot és 
elbűvöli a környezetét, a sikerek megerősí-
tik az önbizalmát. Ha úgy érzi, hogy elmúlt 
a szenvedély, akkor nem alakoskodik, ha-
nem őszintén megmondja és távozik. 

HALAK: A február hónap jó 
lehetőségeket sodor az út-

jába, érdemes belefogni egy nagyobb terv 
megvalósításába. Hinnie kell abban, hogy 
képes az ötletét kivitelezni is, de ehhez nem 
elég az álmodozás, tettekre is szükség van. 
Főnökei értékelik az ötletét, mindenben se-
gítik és támogatják az eredmény elérésé-
ben. Ha állást változtat, az új helyen jól ér-
zi majd magát és anyagilag is megtalálja a 
számítását. A pénzügyi helyzete jó, több 
lesz a bevétele, mint a kiadása. Új kapcso-
lat kialakítására lesz lehetősége ebben a 
hónapban, a romantikus szerelem boldog-
ságot és új színeket visz az életébe. Párkap-
csolatában úgy érzi, tökéletesen összeille-
nek, lelkileg is képesek egymást támogatni. 

Forrás: Internet

Rendőrségi hírek
Önbíráskodás 
Kunhegyesen

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság önbíráskodás bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást három 
kunhegyesi lakos ellen. A jelen-
leg rendelkezésre álló adatok 
szerint a 29 éves férfi és két fi-
atalkorú társa 2015. január 19-
én 18 órakor és 2015. január 21-
én 6 órakor Kenderes belterüle-
tén egy 22 éves helyi lakostól ál-
taluk jogosnak vélt pénzösszeg 
megadását követelték. A táma-
dók a szóváltást követően tett-
leg is bántalmazták a sértettet, 
aki ennek hatására fizetett. A 
rendőrök pár órán belül elfog-
ták és előállították a Karcagi 
Rendőrkapitányságra N. Zsol-
tot és fiatalkorú társait. A nyo-
mozók a csapat tagjait gyanúsí-

tottként kihallgatták és őrizet-
be vették. 

Lopás Kunhegyesen
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást B. Tamás 
kunhegyesi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint a 29 éves férfi 2015. ja-
nuár 20-án 11 óra és 2015. janu-
ár 22-én 11 óra közötti időben 
bement egy kunhegyesi ingat-
lanba, ahonnan műszaki cikke-
ket, szerszámokat és egy kerék-
párt tulajdonított el. A rendőrök 
még a bejelentés napján azono-
sították és felkutatták a bűncse-
lekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható helyi la-
kost, akit lakásáról előállítot-
tak a Kunhegyesi Rendőrőrsre, 

majd gyanúsítottként hallgattak 
ki és őrizetbe vettek. A férfi ott-
honában megtartott házkutatás 
alkalmával az ellopott értékek 
nagy része előkerült. 

Fákat vágtak ki az 
erdőben

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást B. Rudolf 
kunmadarasi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a 62 éves férfi 2015. 
január 22-én 12 óra 40 perckor 
Kunmadaras külterületén, az 
erdőben tölgyfát vágott ki és da-
rabolt fel. A bűncselekmény el-
követését a járőrök észlelték és a 
fát fűrészelő férfit ellenőrizték. 
A rendőrök lefoglalták a férfi 
kerékpárjára pakolt, szállításra 

összekészített fát. Az egyenru-
hások B. Rudolfot előállították a 
Kunmadarasi Rendőrőrsre, ahol 
gyanúsítottként kihallgatták. 

Kerékpáron akarták 
hazatolni a fákat

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított tulajdon el-
leni szabálysértés elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt B. 
Gyula és B. Pál kunmadarasi la-
kosok ellen. A jelenleg rendel-
kezésre álló adatok szerint a 49 
éves férfi és 28 éves fia 2015. ja-
nuár 25-én 10 órakor Kunma-
daras belterületén, a vízelvezető 
árok melletti kivágott cserjék-
ből fákat tulajdonítottak el. Az 
egyenruhások a fával megrakott 
kerékpárjukkal távozni akaró 
férfiakat igazoltatták és elfog-
ták. A rendőrök az ellopott fát 

lefoglalták, majd visszaadták jo-
gos tulajdonosának, a két férfit 
szabálysértési őrizetbe vették.

Betörte a kocsi ablakait 
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást H. Zoltán 
karcagi lakos ellen. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatok sze-
rint a 28 éves férfi 2015. január 
25-én 19 óra 45 perckor Karcag 
egyik utcáján parkoló személy-
gépkocsi első és hátsó szélvédő-
jét, valamint az egyik oldalabla-
kát betörte. Az egyenruhások a 
bejelentést követően a helyszí-
nen elfogták az agresszíven vi-
selkedő férfit, akit előállítottak 
a Karcagi Rendőrkapitányságra. 
A nyomozók H. Zoltánt gyanú-
sítottként kihallgatták.

Horoszkóp február hónapra



8 2015. január 30.Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Január 31 - február 01. Dr Terjék Imre Kg. Duna u. 7. Tel.:06/20-939-4650.

2015. január 30. péntek. 
ismétlés hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kórház a kertvárosban I.
 - Bemutatjuk a karcagi kórházat 
18.35 Megyei Tükör
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Gyökeres Sándor
 Téma: Szentannai Sámuel  
 Gimnázium...
 Karcagi Hírek  
 - Örsi Julianna könyvbemutatója
 - Fafaragó kiállítása
 - Magyar Kultúra Napja
 Háttér
 Vendég: Dr. Temesváry Tamás
 Téma: A Karcagért közalapítvány  
 idei tervei
20.30 A Magyar Kultúra Napja
 - karcagi események

2015. január 31. szombat - 
ismétlés vasárnap
17.30 Műsorajánlat
17.35 Egymillió dolláros agy - amerikai 
film
19.00 A Magyar Kultúra Napja
 - Karcagi események

20.30 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin

2015. február 3. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.01.25
19.20 Karcagi Hírek 
19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.01.25
20.50 Városnapja és Cefrefesztivál 2014. 
Abádszalók összefoglaló 

2015. február 5. csütörtök-
hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Parasztvilág - könyvbemutató 
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 -Séfek Főzése
 -Groteszk kiállítás - riport
 -Rendőrségi hírek
 -Téli munkák
 Háttér
 Kórház a kertvárosban 2.
20.10 Testületi Ülés

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
Születés

Szabó Gabriella - Kabai Béla
Kg. Bercsényi u. 29.

Kornél
Barta Ágnes Zsuzsa –Szopkó 
Ferenc
Kg. Kuthen u. 101.

Ferenc
Herczeg Anita- Kun János
Kg. Szent István sgt. 18/A

Léna Letti
Karas Judit - Balog Szilveszter
Kg. Püspökladányi út 77./B 
1. em. 2.

Lara
Halálozás

Barát Lukácsné 
(Hajdu Erzsébet)
 Karcag (1935)
Birinyi Imre
 Karcag (1951)
Varga Gyuláné 
(Somogyi Erzsébet)
 Karcag (1926)

Január 31. (szombat)
 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 
Ferenc u. 1.)

 9 – 20 óráig Alma 
gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Február 01. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Főtér 

gyógyszertár (Horváth 
Ferenc. u. 1.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

FARSANGI FELVONULÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. február 
12-én, csütörtökön 11 órától a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola tanulói farsangi felvonuláson vesznek részt.
A forgalomkorlátozás az alábbi útszakaszokat érinti: 

Kossuth Lajos utca – Szent István sugárút –  Kossuth tér – 
Horváth Ferenc utca – Táncsics körút – Dózsa György út – 

Kossuth Lajos utca 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, ill. a csatlakozni kívánókat!

Felhívás!
A 2015. évi mezőőri járulék megállapításához a Karcag közigazgatási te-

rületén termőföldet művelő természetes személyek, és jogi személyek, vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a használati jogo-
sultságukat igazoló dokumentumokat, nyilatkozatot legkésőbb 2015. febru-
ár 2-ig nyújtsák be személyesen a Polgármesteri Hivatal fsz. 51. sz irodájában 
Lingné Orosz Hajnalka részére, vagy postai úton 5300 Karcag, Kossuth tér 1. (a 
borítékra kérjük írják rá: Mezőőri járulék) címre. A fentiekben megjelölt határ-
időig beérkezett dokumentumok alapján kerül megállapításra a 2015. évi me-
zőőri járulék összege. A határidő lejárta után érkező változás bejelentéseket a 
14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet értelmében a tárgyévet követő kive-
tésnél tudjuk figyelembe venni.

Polgármesteri Hivatal Hatósági csoport

Pályázati felhívás
Karcag város alpolgármestere, a Györffy István Nagy-

kun Múzeummal együttműködve, pályázatot hirdet karcagi, 
vagy Karcag környékén készült régi fotók gyűjtésére „Eleink 
élete – a család” címmel.

A pályázat célja: Összegyűjteni a lakosság körében még fel-
lelhető régi családi fotókat, melynek témája egy-egy jeles ünnep.

A beérkezett anyagból kiállítást tervezünk a karcagi mú-
zeumban. A fotók a tulajdonos(ok) jóváhagyásával, a múze-
umban archiválásra kerülnek. Kérésre a fotókat visszaadjuk  
beküldőjének, de a múzeum szívesen megtartja őket, ame-
lyek a múzeum nyilvántartásába kerülnek. 

Pályázni lehet olyan családi fotók beküldésével, amelyek
1. a múlt század elején (1900-as évek eleje), 
2. illetve azt megelőzően a századforduló táján (1800-as 

évek vége),
3. az első világháborút követően, 1950-ig készültek,
4. kizárólag családokat, vagy 
5. személyeket, családtagokat külön-külön fényképezve 

ábrázolnak.
Beküldés módja: Személyesen vagy postai úton a karca-

gi Györffy István Nagykun Múzeum címére (5300 Karcag, 
Kálvin u. 4.).

A fotókhoz kérjük mellékelni a 
1. beküldő(k) nevét, címét, elérhetőségét (telefon, 

e-mail),
2. kiről, kikről, mely családról, családtagokról készültek,
3. ha ismert, a fotó készítésének dátuma.
A pályázat nyertesei a beküldött fotók száma alapján lesz-

nek kiválasztva. A legtöbb fotót beküldők értékes progra-
mokban, jutalmakban részesülnek.

Beküldési határidő: 2015. február 15.
Kérjük, hogy minél többen keressék elő és hozzák el hoz-

zánk fotóikat, hogy minél gazdagabb kiállítást tudjunk ké-
szíteni Önök számára, és hogy ezeket a fotókat az utókor-
nak méltó módon megőrizhessük! Közreműködésüket, se-
gítségüket előre is nagy tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuális állás-
ajánlatai:

 
 - Biztosítási ügynök, ügyintéző (Kisújszállás)
 - Forgácsoló (Karcag)
 - Marós (Karcag)
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag)
 - Épületasztalos (Kisújszállás)
 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép ke-

zelője (Kisújszállás),
 - Kamionvezető (Karcag)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok)
 - Lakatos (Kunhegyes)
 - Gyártás-előkészítő (Kunhegyes)
 - Hegesztő (Kunhegyes)
 - Műszaki részegység vezetője (Kunhegyes)
 - Szobafestő-mázoló (Karcag)
 - Kubikos (Hortobágy)

 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 

(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Köszönet!
A Nagykun Horgász 

Egyesület nevében köszöne-
tet mondunk azoknak, akik 
adójuk 1 %-val támogatták 
egyesületünket. A bevételt 
a horgásztó és az iroda üze-
meltetésére fordítottuk.

Kérjük ebben az évben is 
támogassák egyesületünket 
adójuk 1%-val.
Adószámunk: 19867335-1-16

Vezetőség

P á l y á z a t i  k i í r á s
a Karcag, Borjúdűlő temetőben lévő ravatalozó bérbeadására

Karcag Városi Önkormányzat a Karcag, Borjúdűlő teme-
tőben lévő ravatalozó bérleti jogát pályázat útján meghirdeti.

A részletes pályázati kiírás a Karcag.hu honlapon megta-
lálható. Személyesen érdeklődni lehet a Karcag Kossuth tér 
1.sz. 1. emelet 23. sz. alatti irodában.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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Ingatlan
Kitűnő állapotú, felújított lakás el-
adó! (Karcag, Dózsa György u. 3/43). 
Érdeklődni 12 óra után. Irányár: 6 millió Ft. 
Tel.: 06/30-434-6760
Karcag központjában 1054 m²-es telken 
145 m²-es, téglaépítésű, 4 szoba össz-
komfortos családi ház rendezett udvar-
ral, garázzsal, alápincézett melléképü-
lettel eladó. Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon eladó összkomfortos csalá-
di ház, alsóépület, garázs van. Kisebb 
földszinti tömblakás csere érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcag Kórház u. 8 szám alatti II. emeleti 
51 m2-es felújított lakás sürgősen eladó. 
Tel.:06/30-627-7789
Karcagon Kossuth téri, III. emeleti, 2 szo-
bás, 56 m2-es, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/59-311-975, 06/30-385-4300.
Karcagon, főtérhez közeli kertes házban 
házrész, hosszú távra, albérletbe kiadó. 
Tel.: 06/70-327-4657
Eladásra hirdetem 177,19 aranykoronás, 
51.551 m2 területű egybefüggő szán-
tóföldemet, Karcag határában! A föld 
kizárólag az én tulajdonomban van. 
Érdeklődni, 17 óra után a 06/70-770 
-1588
Eladó Bucsán 400 négyszögöles telek, 
egy szoba, melléképületekkel, jelképes 
áron. Tel.:06/30-420-1446
Karcagon különbejáratú, szoba-konyhás, 
cserépkályha fűtéses albérlet kiadó. Te.: 
06/30-249-1350

Eladó a főtéren hőszigetelt garázs, ol-
csón, áron alul, sürgősen! Tel.: 06/30-
676-3202

Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m2 –es telken teljes közművesített, ipa-
ri árammal ellátott, bontásra vagy fel-
újításra ítélt ház eladó. A telek ipari, üz-
leti tevékenységre alkalmas. Tel.:06/30 
-478-2714

ELADÓ vagy KIADÓ, Karcag főterén egy 
250 m2-es üzlethelység! A város leg-
forgalmasabb pontján, a vásárcsarnok-
nál. Alkalmas: Vendéglátás, kereskede-
lem, egészségügy, oktatás, stb. Az üz-
let klimatizált , kirakatos, gazdasági be-
járattal ,kis telekkel,riasztóval felszerelt. 
Lehetséges két üzletként is működtet-
ni, ugyanis két bejárattal rendelkezik. 
Ugyanitt eladó Uniós pályázatra is al-
kalmas Kft. telephelynek is megvehető. 
Továbbá eladó lakások 1 és 2 szobás, va-
lamint új építésű családi ház az udvar-
ban. Befektetésnek is kiválóan alkalmas, 
de további építési lehetőség is van. A 
telek nagysága 1200 m2. Képek megte-
kinthetők (orzo@5mp.eu) oldalon. Tel.: 
06/20-375-8129,reggel 9-10 között,e-
mail: csokikép@gmail.com

Garázst vennék, a Szent István sgt. 1-5. 
udvarán. Tel.: 06/59 -313-167

Karcagon teljes közműves, téglából 
épült, kisebb kertes ház eladó. Lakrész 
50 m2, + 25 m2 tároló. Tel.:06/30-635-
9662

 Állat
Libák továbbtenyésztésre eladók. Tel.: 
06/20-316-0136.
Kopasztott csirke eladó! Vágás minden 
pénteken. Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag Soós I. u. 
12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjen leadni! Karcag, 
Soós I.u.12. Tel.: 06/59-311-969,06/30-
244-5160
Tojó pulykák és süldő nyulak eladók. 
Karcag, Fecske út 14.
Tyúktojás van eladó. Karcag, Koppány 
út 3.

Vegyes
Eladó Arabella asztali házi malom 
(22Eft), 2,5 méter széles, kb. 30 méter 
hosszú mezőgazdasági vékony ponyva, 
UV álló (30Eft). Asztali körfűrész (20Eft). 
Karcag Füredi út 3. Tel.:06/30-963-5073
Fél hektár erdő és másfél hektár legelő 
eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Téglás I-es kertben 23 sor kertföld eladó. 
Tel.: 06/20-316-0136.
Terménydaráló, párhuzamos satu, ásók, 
kapák, lapátok, gereblyék, csákányok, 
kalapácsok, fogók, mák- dió- húsdará-
lók, szekercék, hasítófejszék, stb. eladók. 
Karcag, Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-532-
6644

Hagyatékból ruhák (felnőtt, gyerek), ka-
bát (vegyes méretűek), továbbá sok ap-
róság és sok-sok könyv eladó. Karcag, 
Hajnal út 7. A Zsoan étterem környékén 
keressen! Tel.:06/30 -485-5551

Mosógép, centrifuga, Camping kerékpár 
eladó. Érdeklődni, délután 14 órától 18 
óráig. Tel.:06/59-314-892

Konyhai asztal (130x68cm), állólámpa, 
sarok állvány,digi tv antenna,egykerekű 
bicikli (új), és 2db éjjeliszekrény eladó. 
Tel.: 06/30-530-1134

Eladó olajradiátor 5000 Ft, lábmasszíro-
zó 4000 Ft Tel.: 06/70-527 0343

Eladó 2 db szinte új balos és jobbos fe-
hér zománcos sparhelt, asztali mini sza-
lagfűrész, Suzuki RG Wolf (sport smkp) 
Babetta 207,és 295 literes fagyasztó láda. 
Tel.: 06/30-963-5073

Takarmány burgonya eladó! (apró). Tel.: 
06/70-943-3479

Olcsóbb francia ágyat, és gyerek bútort 
keresek! Tel.: 06/30-736-3801

 Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 59/887-269

Tetőmunkákat és javításokat is vállalok. 
Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 06/30-584-
2767.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-

kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 

László. Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-289-

5103.

Fa- fémforgácsoló szerszámok, háztartá-

si eszközök élezése, köszörülése. Varga 

Mihály – Karcag, Kuthen utca 32. Tel.: 

06/30-529-6038.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és 

vállal növényvédelmi szaktanácsadást 

és szakirányítást. Te.:06/30-785-0690

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 

hölgyek részére: hajvágás, dauerolást, 

hajfestést vállalok! Tel.: 06/30-447-3918 

Takarítást, nagytakarítást, vasalást és 

egyéb háztartási munkákat vállal, karca-

gi, fiatalos lendülettel rendelkező friss-

nyugdíjas hölgy. Megbízható, diszkrét, 

referenciákkal rendelkező. Érdeklődni 

12-14 óra között, illetve,17 óra után. 

Tel.:06/30-932-1963 

Gépjármű
Nissan lassú jármű eladó. Tel.: 06/20-

316-0136.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

HIRDETMÉNYEK

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. február. 2. 

(hétfő) 12 óra

H I R D E T M É N Y 
A Karcag városban működő Helyi Választási Bizottság kitűzte  

Karcag település 02. számú egyéni választókerületében  
a települési önkormányzati képviselő időközi választását. 

A szavazás napja: 

2015. március 1. 
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

A választói névjegyzék 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 

2015. január 12. napjáig kapnak értesítést. 

Ajánlás 
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár  
2015. január 26. napjáig ajánlhat jelöltet.  

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
A jelöltállításhoz 20 érvényes ajánlás szükséges. 

A szavazás 
A választópolgár személyesen, a 02. számú egyéni választókerületben lévő lakcíme 

szerinti  
003. számú: Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) vagy  

004. számú: Zöldfa utca 32. (Óvoda) szavazókörben szavazhat. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a Karcagi Polgármesteri Hivatalban  
(5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. I. emelet 28. sz. iroda) működő  

Helyi Választási Irodához. 

                                                                                                  Helyi Választási Iroda 

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük 

jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. 
utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 2014. november 03. naptól kezdődően Társasá-
gunkat, a kecskeméti székhelyű, állami, önkormányzati tu-
lajdonosi struktúrával bíró FILANTROP Környezetvédelmi 
és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft-t jelölte ki Jász-Nagykun-
Szolnok megye 78 településén a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás feladatának ellátására. Elsősorban Bács-Kiskun 
Megye 83 településén látunk el a törvényi előírások alapján 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást. E tevékenysé-
günk mellett szellőző tisztítást, környezetvédelmi szolgálta-
tói feladatokat, ADR tanácsadást és épületek energetikai ta-
núsítását is végezzük.

Karcagi Kirendeltség 
Elérhetőségei:
5300 Karcag Szent István sgt. 17.
Telefon: 06-70/411-07-38
Email: filantropkarcag@filantrop.org

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Péntekig  7:00 – 15:20

Területi illetékessége:
Abádszalók, Berekfürdő, Fegyvernek, Kenderes, Kisúj-

szállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Örményes, 
Tiszabő, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, 
Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, 
Tomajmonostora

Bővebb információkat a www.filantrop.org honlapon ta-
lálhatóak!

Dongó József
FILANTROP Kft. ügyvezetője

FELHÍVÁS

A Széchenyi 2020 támo-
gatásával elkezdődik a piac 
belső felújítása, amelynek 
során teljes akadálymen-
tesítés, irodahelyiség felújí-
tása és szellőzőrendszer ki-
alakítása történik.

A munkálatok az előze-
tes terveknek megfelelően 

2015. február 02 – 2015. március 15.

közötti időszakban ke-
rülnek kivitelezésre, amely-
nek során a főépületben 
nem lesz lehetőség semmi-
lyen szolgáltatásra.

Ezen időszak alatt az 
árusításra a zárt udvar, il-
letve a csarnok mögötti 
nyitott udvar használható.

Megértésüket és türel-
müket köszönjük!

Karcag Városi Önkormányzat
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SPORT

Amint Gyarmati Imré-
től a karcagi karate szakosz-
tály vezetőedzőjétől megtud-
tuk, az elmúlt hétvégén, Mis-
kolcon tartották az Oyama 
Kyokushin Hungary szervezet 
évzáró és évnyitó közgyűlését.

Értékelték a tavalyi év ver-
senyeit és táborait, és megbe-
szélésre került a 2015-ös év, 
amelyből kiderült, hogy na-
gyon sok verseny megrendezé-
sére készülnek a karatésok.

A tatamin minden korosz-
tályban, és minősítésű ver-
senyzőnek kiváló lehetőséget 
biztosít a fejlődéshez. A tava-
szi versenyszezonban több ki-
magasló fokozatú bajnokság is 
szerepel a versenynaptárban. 

Többek között az első verse-
nyük Sátoraljaújhelyen február 
14-én, az utánpótlás és felnőtt 
OB versenyzői mérik össze tu-
dásukat.

Márciusban indul a Diák 
Olimpiai sorozat, a felnőtt ma-
gyar bajnokság, és több kül-
földi verseny időpontját az el-
nökség fogja majd eldönteni. 
A karcagi szakosztály igyek-
szik minden jelentős versenyen 
részt venni. A régi és néhány 
új versenyzőknek január 28-
án övvizsgára kerül sor, ahol a 
karatésok számot adnak tech-
nikai tudásukból és felkészült-
ségükről.

B.I.

Könnyed szalagos fánk

Hozzávalók / 4 adag: 
50 dkg finomliszt, 3 dkg élesztő, 5 dkg margarin, 2 db tojássár-
gája, 3 dl tej, 0.5 teáskanál rum (kevés), 1 csipet só, 2 ek porcu-
kor, 8 dl napraforgó olaj
Elkészítés:
1. A lisztet összekeverjük a porcukorral, közepébe mélyedést készítünk, és beleütjük a to-

jások sárgáját.
2. Hozzáadjuk a tejben felfuttatott élesztőt, csipet sót, kevés rumot. Lágyabb tésztát kell 

kapnunk.
3. Amikor összeállt, hozzáadjuk az 5 dkg olvasztott margarint.
4. Jól ki kell dolgozni. Duplájára kelesztjük.
5. Amint megkelt a tészta, kb. 2 cm vastagságúra elnyújtjuk.
6. Fánkszaggatóval kiszaggatjuk, hagyjuk még pihenni kevés ideig.
7. Közben az olajat felforrósítjuk, és lehet kezdeni a sütést.
8. Közepes lángon sütjük, az első felét lefedve. Ha megfordítottuk, már nem kell lefedni.
9. Fontos, hogy az a fele kerüljön az olajba   először, amelyik pihentetésnél a teteje volt, 

újjunkal kis mélyedést csináljunk benne, és úgy tegyük az olajba.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben február 2-án 

(hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 

az Akácliget fürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

2015. január 24-én Debre-
cenben rendezték meg,- kis-
sé megkésve- a hagyományos 
Szilveszter-kupa versenyt. A 
népes mezőnyben tizenhá-
rom egyesület, illetve tele-
pülés játékosai képviseltet-
ték magukat. Valamennyi-
en NB II-es, és NB III-as ver-
senyzők.

A Kováts DSE asztalite-
nisz szakosztályát négy ver-
senyző képviselte: Dr. Far-
kas Béla, Csornai Csaba, 
Gacsályi István, és Kovács 
Sándor.

Eredmények: Férfi páros-
ban: Kovács Sándor (Kováts 
DSE), Dr. Timkó István (Deb-
recen TEVA). V.-VIII. helye-
zés.

Gacsályi István (Kováts 
DSE) és Lurkó Imre (Debre-
cen) V.-VIII.- helyezés.

Dr. Farkas Béla – Csornai 
Csaba (Kováts DSE) 16-os fő-
tábla.

Eredmények: Férfi egyéni-
ben: 

„A”- főtábla: Kovács István 
a legjobb nyolc között végzett.

„B”- főtábla: Gacsályi István 
a legjobb nyolc között végzett. 
Dr. Farkas Béla- Csornai Csa-
ba a „B” főtáblára jutott.

A színvonalas és nagyon 
erős mezőnyt produkáló ver-
senyen a Kováts DSE játékosai 
tudásuknak megfelelően sze-
repeltek. 

B.I.

Asztalitenisz
Meghívásos területi asztalitenisz verseny 

A tavalyi U15-ös csapat jó já-
tékkal megnyerte a megyei baj-
nokságot, amivel kiverekedte a 
magasabb osztályban szerep-
lést, vagyis utánpótlás focistá-
ink az NBI- be kerültek. Edző-
jük, Kemecsi László már akkor 
jelezte, hogy kemény időszak 
lesz, hiszen nemcsak csoport, 
hanem csapatváltás is követke-
zik. Az eddigi teljesítményről a 
múlt héten beszélgettünk. 

- Mik a bajnokság első félévé-
nek eredményei és tapasztalatai?

- Az NBI-es szerepléssel nagy 
feladat elé néztünk, mert azok 
a játékosok, akik a továbbjutást 
kiérdemelték, „kiöregedtek” a 
korosztályból sőt, részben már 
nagyobb NBI-es csapatokhoz 
kerültek el tőlünk. Tehát a baj-
nokságra egy teljesen új csapa-
tot kellett szerveznünk. Nem 
kis feladat volt, mert nagyon 
sok nemvárt probléma jelent-
kezett. Amikor nyáron meg-
kaptam a megbízatást, hogy ve-
gyem át az 13, 14, 15 éves csapa-
tokat hamar kiderült, hogy lét-
számilag nagyon gyengén ál-
lunk. Év közben nyilván van-
nak lemorzsolódások, amik mi-
att rendszeresen fel kell tölteni a 
csapatokat. Ez elmaradt, és meg 
is látszott a létszámon. Óriási 
munkát végeztünk, amíg a ki-
egészítéseket végrehajtottuk.

- Hogyan és honnan sikerült 
újabb tehetségeket igazolni?

- Nagyon sok vidéki játé-
kost tudtunk idecsábítani. Mi-
vel ők korábban más csapatok-
ban edzettek és más bajnoksá-
gokban játszottak, az átállásuk 
nem volt éppen zökkenőmen-
tes, de szerencsére a vidéki szü-
lők nagyon-nagyon partnerek 
voltak a felkészítésben. Így az-
tán elértük, hogy kb. húsz gye-
rek idecsábításával a három 
érintett korosztályban nemcsak 
hogy megvan a szükséges lét-
szám, hanem a következő évek 
elé is bizakodva nézhetünk.

- Hogyan debütáltak a maga-
sabb osztályban?

- Ahogy mondtam, a 14-es és 
a 15-ös korcsoportban is telje-
sen új csapatot alakítottunk ki. 
Részünkről tehát ott volt a fris-
sen összeállt, de még össze nem 
szokott együttes, a másik ol-
dalról pedig a magasabb osz-
tály, amelyben olyan csapatok-
kal szemben léptünk pályára, 
amelyek már tavaly, illetve esz-
tendők óta kiemelt bajnokság-
ban játszottak. Ennélfogva az-
tán eleve nem is vártunk hatal-
mas eredményeket. A bajnok-
ság félidejének a végeredménye: 
a 14 éveseknek minden mecs-
cse vereség volt, a 15-ösök egy 
döntetlennel egy pontot sze-
reztek. A vége felé egyébként 
biztató volt a játék is és én biz-
tos vagyok benne, hogy tavasz-
szal sokkal több pontot fogunk 
szerezni. Nyilván találkozunk 
akadémistákkal, akik fiziká-
lisan és a játékban is előrébb 
tartanak, de van öt-hat csapat, 
amivel partiban tudunk lenni. 
Egyébként négy-öt játékosunk-
ra már a csapat rossz szereplése 

ellenére felfigyeltek az akadé-
miák szakemberei és közülük 
többet is el fognak majd vinni.

- A tehetséggel tehát nincsen 
baj.

- Én nem vagyok elkesered-
ve a a sok vereség ellenére sem, 
mert látom, hogy mekkorát fej-
lődtek és fejlődnek a gyerekek. 
Mindig azt mondom, hogy pár 
év múlva meg fogják köszön-
ni, hogy ilyen bajnokságban ját-
szottunk, mert fizikálisan és 
gondolkodásban is fel fogunk 
gyorsulni. A következő idő-
szakban, februártól nagyon ke-
mény munkát fogunk végez-
ni. Lekötöttük az edzőmeccse-
ket, és NBI-es csapatokkal fo-
gunk játszani szinte minden 
hétvégén. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a tavasszal sokkal elő-
rébb fogunk lépni. Mi kezdünk 
a legkorábban – február 28-án 
már pályára fogunk lépni, else-
jétől pedig edzőmeccsek a Loki, 
a szolnoki MÁV és mások ellen.

- Egyébként hogy szerepel az 
utánpótlás?

- A megyében nagyon jól 
szereplünk. Az U16-os csapa-
tunk, amely tavaly megnyerte a 
kiemelt bajnokságot, most utca-
hosszal vezet, szinte nicsen el-
lenfelük. A megyében szereplő 
U13-asok egy-két évvel időseb-
bek ellen játszanak és a közép-
mezőny elején vannak. A kiseb-
bekkel pedig kiemelt Bozsik - 
programban veszünk részt Deb-
recenben. A Debreceni Sportis-
kola, Loki Focisuli, MÁV MTE 
stb. , vagyis az erősebb Bozsik-
központok ellen játszunk. Eddig 
itt is nagyon sok dícséretet kap-
tunk – úgy a játékosok, mint a 
játék minősége.

Elek György

Kemény munka következik


