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Tél van, ez a disznótorok ide-
je, amikor hurkát, kolbászt kell 
fogyasztani, s egészséges, jóízű 
hagyományos, magyar ételeket 
- mondta február 4-én (szomba-
ton) dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter a Lovagi Ud-
varban tartott V. Kárpát-meden-
cei hagyományos disznóvágáson. 

- A mi dolgunk ma az volt, 
hogy szétbontsuk a 140 kilós disz-
nót, és hurkát, kolbászt töltsünk, 
s a határon túli csapatoknak ki-
bontsuk a húst, akik abból főz-
nek sajátos ételeket - sorolta Ju-
hász János, a Karcagi Konok Ku-
nok főzőcsapatának vezetője. Ter-
mészetesen a karcagi disznóto-
ros ételek mellől nem hiányoz-

hat a ferdinánd sem. Ezt Agócs 
Lászlóné vezetésével a Konok Ku-
nok hölgytagjai készítették el a 
vendégek számára.

- A jó karcagi ferdinánd ké-
szítésének titka szerintem a na-
gyon nagy türelemmel készített 
tészta. Nagyon alaposan ki kell 
dolgozni, hagyni kell megkelni, 
és mindehhez sok türelem és idő 
szükséges - sorolta Jutka, aki 

egykoron egy kollé-
gájától tanulta meg a 
fortélyokat.

A disznótorozás öt-
letgazdája Szatmári Já-
nos , a Lovagi Udvar 
tulajdonosa, aki ezzel 
azt szeretné, ha a fiata-
lok, a jövő nemzedékei 
is megtanulnák, és to-
vább vinnék a disznó-
toros ételek készíté-
sét. Most Sárosfáról és 
Bácskossuthfalváról is 
jöttek csapatok, akik az 

ottani ételeket készítik itt el. Ez a 
nap jó alkalom a tapasztalatcseré-
re is - fejtegette a házigazda. 

A hurkatöltés után dr. Fazekas 

Sándor földművelésügyi minisz-
tert kérdeztük a családi disznó-
toraikról. 

- Már év végén volt a csalá-
dunkban egy, hiszen ez a téli idő-
szak a disznótorozás ideje. Így 
nem idegen tőlem a hurkatöltés 
sem, most a Konok Kunokkal és 
Szatmári Jánossal tüdős hurkát 
töltöttem. Megvan a hagyomá-
nya annak, hogy miképp kell el-
készíteni a jó disznótorost. S kell 
neki a reklám is, mert nem elég, 
ha a joghurtot és a gyümölcslevet 
reklámozzuk, azok is biztos jók, 
de azért a disznótor az a magyar 
életforma részét képező alkalom. 
A disznótoros ételeknek minden 
tájegységnél megvannak a sajá-
tosságai, ez a karcagi találkozó, 
s a megyében a jövő héttől indu-
ló disznótoros fesztiválok ezért is 
hasznosak, hogy megismerhessük 
ezeket - mondta a tárcavezető.
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Bizonyára mindannyian tud-
ják, hogy Karcagi Nagy Zoltán 
nemcsak a 6. számú választóke-
rület önkormányzati képvise-
lője, hanem közismert és nép-
szerű nótaénekes is. Idén pedig 
már harmincadik éve annak, 
hogy az előadóművész első fel-
vétele felcsendült a rádióban. A 
kezdetekről, a jelenről, és a jö-
vőbeli tervekről beszélgettünk 
a nótaénekessel.

- Honnan jött a nóta szerete-
te, és mikor tudatosult Önben, 
hogy ezzel szeretne foglalkozni? 

- Már diákkoromban is gitá-
roztam, illetve volt egy zeneka-
runk is, a Seri, amellyel havon-
ta adtunk koncertet az IFI Klub 
emeletén. A katonaságban pe-
dig a katonatársakkal jókat éne-
keltünk. Biztattak, hogy nagyon 

jól csinálom, és kérdezték, hogy 
miért nem próbálom meg iga-
zából? Azután kezdtem el Buda-
pesten tanulni Vörös Sárinál, a 
nagyon híres nótaénekesnőnél. 
Az OSZK vizsgámon – ahol a 
legmagasabb minősítést kaptam 
– ott a rádió szerkesztője is, aki 

azonnal meghívott a rádióba. A 
felvételt 1987. szeptember 1-jén 
játszották le, idén harminc éve. 
Azóta pedig a mai napig is több 
országos televízió és rádió műso-
rában is rendszeresen szerepelek.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Harminc éve a nótaénekesi pályán

A Szentannai Sámuel Középiskolában tartotta idei vadász-
bálját február 4-én (szombaton) este a Karcagi Nagykun Va-
dásztársaság. A megjelent vadászokat, jeles vadgazdálkodási, 
erdőmérnök szakembereket és vezetőket - köztük dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisztert, Varga Mihály nemzetgaz-
dasági minisztert, Dégi Zoltánt, a NEFAG Zrt. vezérigazgató-
ját - Hubai Imre Csaba, a vadásztársaság elnöke köszöntötte. 

- Társaságunk jogelődje 1874-ben alakult, és amit az alapítók 
az akkori alapszabályban rögzítettek, már a mostanában elfoga-
dott vadásztörvénynek is az alapja volt. Eszerint dolgoztunk min-
dig. Társaságunk a következő 20 évre megerősítette a bérleti jo-
gát, így a vadászati jogunkat fenntartva tovább tudjuk vinni őse-
ink hagyományait, a múltat, a jelent és a jövőt egyben tudjuk tar-
tani. A mai bálunk jótékony célú, a bevételt a vadállomány takar-
mányozására fordítjuk - sorolta a társaság elnöke.

- Karcagon az ország egyik legnagyobb, leginkább szabályo-
kat követő, legkiegyensúlyozottabban működő vadásztársasága 
van. Erre a 143 éves társaságra büszkék lehetünk, és jó alap a jövő-
re nézve is a működésük, hiszen 20 évre elnyerték a vadászati jo-
got, hogy tovább folytassák a tervszerű vadgazdálkodást - mond-
ta megnyitójában dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

A köszöntők után a Kürtkvartett vadász zenét játszott, Házi Ró-
bert és Szűcs Attila pedig népszerű operett dallamokat énekelt a 
vendégeknek.

A bálon részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is.
- Csak jó vadászélményeim vannak, bár én magam nem vagyok 

vadász - mondta a tárcavezető. Az elmúlt időszakban több olyan 
vadászeseményen vettem részt, s több olyan vadásztársaságba 
is meghívtak, ahol nagyon jó közösség volt. A karcagi vadásztár-
saság is ilyen, nagyon összetartó; felelősen és tervszerűen végzik 
a vadgazdálkodást. Mint elhangzott, 1874 óta működik, így gon-
doljunk bele, szerintem Karcag egyik legrégebbi egyesülete. Ha 
összekötjük ezt a tradíciót a báli hagyományokkal, akkor azt gon-
dolom, ezeket a százéves vadászhagyományokat is meg tudjuk 
még sokáig őrizni.
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A vadakért báloztak Disznótor volt a Lovagi Udvarban

Pillanatkép a megnyitóról

Ferdinánd is sült a disznótorban

Karcagi Nagy Zoltán decemberben Kecskeméten lépett színpadra
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KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek februári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  február 14. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  február 21. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  február 14. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 3. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  február 20. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  február 21. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  február 13. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  február 13. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 22. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk.,
  Kisújszállási út 45. 

FM hírekKözéleti szilánkok
Fagyi a 

gödörben
Tíz évvel ezelőtt én is azok közé tartoz-

tam, akik sokat bosszankodtak a 4-es met-
ró építésének csúszása miatt. Pesti utazá-
saim célpontja ugyanis Újbuda – Központ 
volt. Az építkezés miatt gyalog kellett men-
ni a Fehérvári úton, ami ugyan nem volt 
egy nagy távolság, csak ha időre kellett ér-
kezni. 

Azon a tíz évvel ezelőtti nyáron, a Mó-
ricz Zsigmond körtér is gyalogosan volt át,  
illetve körbejárható az építkezés miatt. A 
tér kerületén kb. 2 méter magas, 3-4 mé-
ter széles műanyag védőlapokból építet-
tek ki védőkerítést a körtéri metróállomás 
munkaterülete, illetve a járókelők védel-
me érdekében. A lelkes építők viszont a kí-
váncsiskodó embereknek több helyen, kb. 
másfél méter magasan a lapokon egy fan-
tázia körvonalú kis ablakot vágtak ki, ahol 
bepillanthattak a nagy gödörbe. 

Az arra járók éltek is a lehetőséggel, és  
sokan néztek be ezeken az „ablakokon” a 
grandiózus építkezési területre. Egyik al-
kalommal, amikor ráérősen kerestem az 
egyik körtéri könyvesboltot, várva a zöld 
lámpára a Bartók Béla út egyik zebrája 
előtt, arra lettem figyelmes, hogy az egyik 
kukkoló hölgy szoknyáját rángatja egy kis-
fiú. A nő a kisablakon át nézte a mélyben 
zajló építkezést, közben a kis srác egyik ke-
zében fagylalttal, másik kezével a szoknyát 
rángatva, kissé hisztérikusan és erőszako-
san szólt a hölgynek: „Én is! Én is szeretnék 
benézni!” Mire a nő derékon fogta, és fel-
emelte a kisfiút, akinek a kezéből kiesett a 
fagylalt, a műanyag lemez falán lecsúszott 
és eltűnt a kb. 5 cm-es kis hézagon keresz-
tül. „Na, ez a fagyi sem nyal vissza” - gon-
doltam. 

Viszont - ha ma olvassuk a híreket az 
OLAF jelentés nyilvánosságra hozata-
la után, amikor az évszázad legnagyobb 
korrupcíós ügyének aposztrofálják a 4-es 
metró építését - ez a szólás-mondás bi-
zony helytálló a közbeszerzések vonat-
kozásában. Ki tudja mennyi, de sok sta-
dionnyi pénz szőrén-szálán eltűnt, amit 
most vissza kell pengetni az Uniónak. Az 
Alstom- és a Swietelsky-szerződéssel kap-
csolatban konkrét, két-kétmilliárd forin-
tos megvesztegetési összegről is szól a je-
lentés - írja az Index.

Úgyhogy nehezen érthető a nagy bal-
oldali ellenzéki felhorgadás az olimpia  bu-
dapesti megrendezése ellen. Ugyanis azzal 
jönnek, hogy az is a korrupció melegágya 
lehet. Aranyosak, nem?

Tíz évvel ezelőtt kellett volna úgy tün-
tetniük, mint ahogyan most a románok  
teszik Bukarestben.

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Hogy nézett ki ez a harminc év?
- A harminc év sok meghívásról szólt. Hajdúszoboszlón legalább 

húsz éven keresztül rendszeresen, szinte az összes szállodában és ét-
teremben voltak fellépéseim. Országszerte sokfelé, és a környező, 
magyarlakta területeken is nagyon sokat jártam, de több meghívá-
som volt Németországba is, valamint hívtak Svédországba, Oroszor-
szágba, sőt még a távoli Ausztráliába is kijutottam két alkalommal, 
2000-ben és 2004-ben. Jelenleg is, amerre hívnak, arra megyünk. 
Egy magyar rádióműsor hatására – amit interneten keresztül a vi-
lág több pontján is hallgatnak –, körvonalazódni látszik egy ameri-
kai fellépés lehetősége is.

- Ha jól tudom, tavaly decemberben is volt egy fellépése. Miért 
is volt ez érdekes?

- Igen, december 10-én Kecskeméten két teltházas előadáson lép-
tem színpadra, ahova a környékbelieken kívül 50 és 100 km-es kör-
zetből, de még külföldről is érkeztek vendégek. Arra gondoltam, 
hogy mindkét előadáson ajándékba adok két-két CD-t: egyet a leg-
idősebbnek, egyet pedig a legfiatalabb nézőnek. Az volt a fantasz-
tikus, amikor megtudtuk, hogy a legidősebb és a legfiatalabb néző 
között 90 év a korkülönbség, hiszen a bácsi 103 éves, míg a kislány 
13 éves volt. Elgondolkodtunk rajta, hogy a hungarikummá avan-
zsált klasszikus magyar nóta miket tud produkálni. 

- Mennyire ismerik egyébként a mai fiatalok a nótákat? Ho-
gyan lehetne Ön szerint újra felvirágoztatni ezt a műfajt? 

- A közönségünk leginkább a középkorosztály és az idősebbek. 
Sajnálatos, hogy a fiatalokhoz nem igazán tud eljutni ez a szép 
és nagy múltú műfaj, így nem is ismerik kellőképpen. Talán, ha 
olyan, akár pénzdíjas versenyeket írnának ki, amelyek a fiatalok 
érdeklődésére tartanának számot, akkor „rákényszerülnének” ar-
ra, hogy megtanuljanak ezekből a csodálatos dalokból néhányat, 
hiszen a versenyszerepléshez ez elengedhetetlen lenne. Ennek a 
klasszikus, nem mulatós, hanem a cigányzenekaros, színvonalas 
magyar nóta műsornak kellene lennie.  

- Milyen tervei vannak az elkövetkezendő időszakra?
- A hagyományokhoz híven idén is lesz egy nőköszöntő műso-

ra a karcagi nótás fiúknak. Én sajnos tavaly nem tudtam részt ven-
ni rajta, de most március 26-án én is ott leszek a fellépők között. 
A műsor második részében lesz egy nóta kívánságműsor is, amire 
mindenki a jegyvásárláskor leadhatja a kívánságát, és a legtöbbet 
kért nótákat elénekeljük a közönségnek. Emellett szeretnék min-
den médium műsorán továbbra is fennmaradni. Próbáljuk életben 
tartani a műfajt.

Kapás Mónika

Harminc éve a 
nótaénekesi pályán

Új márka születik, a tiszaszent-
imrei fűszerpaprika. A magyar 
gasztronómia, a hagyományos 
magyar ételek elképzelhetetle-
nek fűszerpaprika nélkül. A ha-
zai földben termett paprika, és az 
abból készített őrlemény íze, illa-
ta, zamata páratlan - mondta dr. 
Fazekas Sándor a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei település papri-
kaőrlő üzemének átadásán.

A 64 millió forintos beruházás 
56 millió forint belügyminiszté-
riumi támogatással valósult meg. 
Dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter az eseményen el-
mondta: értékteremtő beruhá-
zás jött létre, a tiszaszentimrei 
fűszerpaprika új, különleges íz-
világ, érték a magyar gasztronó-
miában.

A beruházás közvetlenül öt 

munkahelyet teremt, azonban 
a településen további negyven-
öt embernek ad megélhetést - is-
mertette a miniszter, aki szólt ar-
ról is, hogy óriási lehetőség rejlik 
a mezőgazdaságban foglalkozta-
tási szempontból is, ami a vidé-
ki megmaradást erősítheti. Hoz-
zátette: a Start munkaprogram 
keretein belül Tiszaszentimrén 
évek óta termelő munka zajlik, 
amely a piaci versenyben is meg-
állja a helyét. Dr. Fazekas Sándor 
megerősítette: a minőségi, GMO-
mentes, hagyományos magyar 
termékeknek mindig lesz piaca. 
A tiszaszentimrei kiváló minő-
ségű fűszerpaprikát a következő 
időszakban vásárokon, faluna-
pokon, gasztronómiai rendezvé-
nyeken lesz módja mindenkinek 
megismerni – mondta.

A Nagykunság újabb értékkel gyarapodott

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék szerkesztőségünkben 

személyesen (Karcag, Kertész J. u. 2.), 

vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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- Mindenkit meglep, ha ki-
tüntetik, és mindenkiben van 
egy természetes ellenállás, hogy 
„miért pont én”? Jól esett. Meg-
tisztelő volt, és mivel kiváló em-
berek körébe sikerült kerülnöm, 
így igazi ajándék és felemelő ér-
zés. Ezeket csak az érzi és éli át, 
aki hasonlóképpen megkapja. 
Úgyhogy kívánom, hogy még so-
kan kapják meg ebben a város-
ban.

- Úgy, hogy nem lelkészként in-
dult, hanem agrármérnöki gon-
dolatokkal, és úgy kerültem át a 
lelkészi pályára. Megvolt a hát-
tér, hiszen a parókián nevelked-
tem. Nem gondoltam volna, hogy 
a természettudományos érdeklő-
désem ellenére erre a pályára fo-
gok kerülni, de hát a Jóisten irá-
nyítja az életemet, életünket – 
mindannyiunkét –, és engedni 
kellett ott, ahol egyértelmű volt 
az útmutatás. Nem bántam meg 
a természettudományos érdek-
lődést, hiszen annak nagy hasz-
nát vettem később a teológián, és 
hasznát veszem a mai napig. A te-
ológián találkoztunk a feleségem-
mel is, tehát többszörösen is jó 
döntés volt. 

- Természetesen, miért ne? A 
legnagyobb természettudósok je-
lentős része Istent hívő. Tudom 
idézni akár Niels Bohrt, akár 
Heisenberget, de még Einstein 
is eljutott egyfajta istenhitre, 
ugyanis azt tapasztalták meg, 
amit egyébként mindenki, hogy 
minél többet fedez fel a tudo-
mányból, a természettudomány-
ból, annál inkább lenyűgözi an-
nak összetettsége, komplexitá-
sa. Annál inkább érzékeli, hogy 
vannak bizonyos határok, ame-
lyek már józan emberi ésszel ne-
hezen megmagyarázhatók. Er-
re mondta azt Heisenberg, hogy 
a természettudomány poharából 
az első korty mindenkinél meg-
termi az ateizmust, az istentaga-
dást – és ez így van –, de a pohár 
alján ott az Isten. Ezt egy Nobel-
díjas fizikus mondja. 

- Debreceni orientálódású va-
gyok, Debrecenben jártam gim-
náziumba, a Debreceni Agrár-
egyetemen kezdtem a tanulmá-
nyaimat, utána átmentem a te-
ológiára – szintén Debrecenben 
–, úgyhogy nekem ilyen Deb-
recen-mániám is van. Nagyon 
szeretem Debrecent. Nem vélet-
len, hogy amikor hallom, hogy 
Karcag hány ezer szállal kötő-
dik/kötődött, akkor ezt én min-
dig pozitív irányba erősítem, 
és nagyon büszke vagyok arra, 
hogy a mi iskolánk a debreceni 
híres kollégiumnak a partikulá-
ja, a része. 

- Nagyon szeretem Karcagot. 
Ezt már máshol is elmondtam – 
már rigmusként is lehet mondani 
–, hogy Karcag egy nagyon sze-
rethető, nagyon szép város. Aki 
azt élte meg, amit én, hogy az or-
szág északkeleti csücskétől Buda-
pestig volt már nem egy hely, ahol 
élt – és van ráadásul még egy má-
niám, mert szeretem ezt az orszá-
got, és szeretek nagyon sok helyen 
megjelenni –, annak is ugyanez 
lehet az érzése, mint nekem: hogy 
jó hazajönni. Itt minden úgy van 
megszerkesztve – és számomra 
ez mindig megnyugtató –, hogy 
emberközeli, megvan az a látha-
tó hagyomány, amire épül a vá-
ros, de megvan az is, ahol kitöré-
si pontok vannak. Szeretem ezt a 
várost, és nagyon szerethetők az 
emberek – nem is tudják, hogy 
mennyire. Sokszor saját magu-
kat leamortizálják, hogy micso-
da keményfejűek, összeférhetet-
lenek – ilyeneket mondanak ma-
gukról, meg elnézik, hogy mások 
ilyeneket mondjanak. El ne higy-
gyék, mert nem igaz. 

- Bőven van, sőt, én azt hi-
szem, hogy most lesz csak iga-
zán nagy a kiteljesedése ennek. 
Nekem nagy reményeim van-
nak, és látom, hogy a megfele-
lő kezekben van a sorsa a város-
nak. Lesznek pozitív értelemben 
meglepetések, és szerintem na-
gyon büszkék leszünk – még in-
kább – erre a városra.

- Természetesen. Az én remé-
nyem az, ami például a díjazással 
kapcsolatban is felmerült, hogy 
van rálátásom a környező telepü-
lésekre – nyilván amelyek a mi 
egyházmegyénkhez kötődnek el-
ső rendben –, és messze a legszín-
vonalasabb, a legértékesebb kul-
turális élet itt van. Messze a leg-
több program. Itt mindenki meg-
találja a számítását – az egysze-
rűbb életet élőtől a legmagasabb 
kulturális és egyéb igényekkel 
rendelkező emberig. Ide hozzák 
elénk azokat a programokat, ren-
dezvényeket, ahol országos, vagy 

akár mondhatom, nemzetkö-
zi jelentőségű emberek vannak. 
Ez az egyik. Karcag kulturális fő-
városi pozíciója a Nagykunság-
ban, a térségen belül, biztos va-
gyok benne, hogy tovább fog erő-
södni. Ahogy abban is, hogy gaz-
dasági értelemben megvannak 
azok a tervek, amelyekre már ki-
törési pontokként utaltam. Kar-
cag Szolnok és Debrecen között 
egyenlő távolságra van. Ide gravi-
tál minden. Van egy nagy kórhá-
zunk, rengeteg embernek az éle-
te – ha nem is itt lakik – ide kö-
tődik. Olyan lehetőségek vannak, 
amelyek hosszútávon biztosan 
nagy jelentőségűek lesznek. Ami 
probléma, az az, hogy sokan el-
mennek innen. Már elindult egy 
folyamat, emelkednek a bérek, és 
ha ez a probléma is megszűnik, 
akkor a város végképp egy kom-
pakt, mind gazdaságilag, mind a 
szellemi, kulturális és sport éle-
tén belül erős közösségként meg-
marad, és ellen tud állni minden-
féle támadásnak. Nagy jövője van 
Karcagnak, ezt szerintem min-
denki, aki hozzám hasonlóan egy 
kicsit kívülállóként is szemlél, el-
mondhatja.

- Speciális helyzetem van, mi-
vel tanár is vagyok, de a fenntar-
tót is képviselem. Szegényeknek 
elég követniük engem, hogy egy-
szer úgy jelenek meg mint „ta-
nár úr”, mint „Tibor bácsi”, az-
tán meg úgy, mint aki elsőként 
van köszöntve az iskolai ünnep-
ségen. Ezt nehéz feloldani, és sze-
rintem nekik ez nehéz is. Egyéb-
ként a diákjaim ugyanolyan diá-
kok, mint akárhol, ez az interne-
tes korszak nem tesz különbsé-
get. Ugyanaz az internetes hatás 
éri el Amerikából, Ausztráliából, 
Oroszországból, Kínából, de akár 
itt az országon belül is a mi gye-
rekeinket is, mint azokat, akik 
Battonyán élnek, vagy éppen Bu-
dapest V. kerületében. Ami iga-
zából a mi többletünk talán, hogy 
megpróbálunk nekik ehhez se-
gítséget adni, hogy amit minden-
ki máshoz hasonlóan ők is meg-
kapnak, azzal mihez kezdjenek. 
Ezt úgy szoktam megfogalmaz-
ni, hogy olyanoknak kellene el-
képzelni magunkat, mint a men-
tőöv, és eszerint kellene élnünk 
és dolgoznunk. A mentőöv nem 
a medencében van. Nem a men-
tőövvel úszik a gyerek. Arra ak-
kor van szükség, amikor már baj 

van. Akkor van szükség, hogy ha 
elmerülnek. Amit mi mondunk, 
tanítunk, próbálunk megélni, 
az alapvetően ezt a funkciót töl-
ti be, hogy ha most még nincse-
nek is olyan helyzetben, de elke-
rülnek egy másik élethelyzetbe, 
ahol felmerülnek a bajok, akkor 
visszhangozzon bennük, hogy 
,,ja, erre is van megoldás”. Mi er-
re vagyunk, és nem azzal a hittel 
és céllal végezzük a  munkánkat, 
hogy mindenki holnaptól lelkész-
nek akarjon menni, sőt, ez nem 
lelkészképző. Egy egyházi iskola 
nem lelkészképző, még csak nem 
is presbiterképző, nem is gyüle-
kezetképző, hanem a lelkeknek 
a nemesítéséért van. Aztán ki-ki 
saját maga életében vagy betelje-
síti ezt a váradalmat, vagy nem. 
De legalább volt esélye, volt alter-
natívája. Nagyon sok embernek 
volt szerintem, vagy van máshol, 
ez a fals képzete, hogy egy egyhá-
zi iskolában csuhában kell járni, 
meg térdepelni a sarokban. Nem, 
a mi gyerekeinknek is ugyan-
úgy megvannak a szórakozása-
ik, ugyanazt olvassák, hallgatják, 
ugyanúgy szerelmesek, ugyan-
úgy összevesznek. Csak van mel-
lette egy olyan támasz, hogy ha 
jön egy olyan élethelyzet, nem 
kell megállniuk, és a szakadékot 
nézniük, hanem van egy híd mel-
lettük. Nincsenek rákötelezve, de 
használhatják. 

- Az egyik nagy tervünk foly-
tatni a templomunk renoválását – 
erre van esélyünk, hogy ebben az 
évben megtörténik. Ez önmagá-
ban elhozná azt az élményt, hogy 
a város központjában ez a műem-
lék úgy néz ki, ahogyan kell. Ez-
zel már lehet tisztelni az ötszáz 
évet. Illetve szeretnénk egy em-
lékművet a templom és az isko-
la között. Egyéb beruházások is 
lesznek, és természetesen az ün-
nepek. Szépen apránként, és amit 
mi megteszünk itt, az csak egy 
mozaikdarabja annak, ami az or-
szágban zajlik. Úgy fogunk ün-
nepelni, hogy azokra a közös al-
kalmakra, amelyek mind a refor-
mátusoknak, mind pedig a pro-
testánsoknak ünnepek, azok-
ra elmegyünk, és méltón képvi-
seljük magunkat. Vannak itt is 
terveink, de azért megpróbálom 
harmonizálni az országos ren-
dezvényekkel.

Erdei Orsolya 

„Nagyon szerethetőek az emberek – 
nem is tudják, hogy mennyire”

- Interjú Nt. Koncz Tibor református elnök-lelkésszel -

Karcag Város Kultúrájáért díjjal ismerték el 
Nt. Koncz Tibor a város művelődése, művészeti 
élete érdekében végzett kimagasló munkásságát 
a magyar kultúra napján. A Karcagi Református 
Egyházközség elnök-lelkésze 14. éve szolgál vá-
rosunkban, ez idő alatt számos városi rendezvény 
szervezésében vállalt aktív szerepet. Két jelentős 
oktatási intézmény igazgatótanácsi elnöke is, va-
lamint vallástanárként nemzeti és egyházi értéke-
inket igyekszik átadni a jövő generációinak. 

- Hogyan érintette, hogy 
kitüntették? Mit jelent ez 
Önnek?

- Hogyan indult az útja lel-
készként?

- A természettudományos 
érdeklődés egyébként ösz-
szeegyeztethető a vallással?

- A tanulmányait hol vé-
gezte?

- Milyennek látja Karca-
got mint várost, illetve az 
itteni közösséget, a karca-
gi embereket?

- Egyrészt említette a ha-
gyományt, másrészt a ki-
törési pontokat. Úgy látja, 
van lehetőség Karcagban?

- Mesélne ezekről a remé-
nyekről?

- Ön vallástanár is. Milyen 
a kapcsolata a fiatalokkal 
az iskolában?

- Most van a Reformáció öt-
századik évfordulója. Kar-
cag hogyan emlékezik meg 
erről? 
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A Déryné Kulturális Központban tartotta szalagava-
tó ünnepségét január 27-én (pénteken) a Szentannai Sá-
muel Középiskola és Kollégium öt végzős osztálya. A 
szalagtűzés utáni verses, zenés műsorban a szereplők 
bepillantást engedtek az iskolai diákéletbe a szülők szá-
mára is. A végzős osztályok táncai nagy sikert arattak a 
jelenlévő hozzátartozók körében. A táncokat betanítot-
ta Nagy Emese, Kele Andrea és Vassné Szűcs Edit tánc-
pedagógus. A műsor végén szüleiket egy-egy szál rózsá-
val köszöntötték a végzősök.

A Rákbetegek Orszá-
gos Szövetségének karca-
gi klubja és a Mindig Van 
Remény Daganatos Bete-
gekért Alapítvány szer-
vezésében életmódváltás-
ról, motivációról és a szű-
rések fontosságáról tar-
tott előadást dr. Szaszkó 
János kunmadarasi családorvos január 25-én 
a klub új, Rákóczi úti telephelyén.

Váczi Attiláné, a klub karcagi vezetője el-
mondta, hogy a további előadásokat is tervez-
nek, amelyek nemcsak orvosi jellegűek lesznek, 
hanem a lelki egészségmegőrzésre is hangsúlyt 
fektetve helyet kapnak a kézművesfoglalko-

zások is a klub életében. – Azt szeretném su-
gallni, hogy ezekre az előadásokra nyugod-
tan jöjjön el mindenki, semmi kötelezettséggel 
nem jár, és térítési díja sincs – mondta a klub 
vezetője, aki azt is elárulta, hogy a terveik kö-
zött a gyógytorna is szerepel. 

Kapás Mónika

Út nélkül cél sincs A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény és a kapcsolódó rendeletek által meghatározott feladatokat ellátja. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében az 
esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások, felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: családsegítésben vagy Gyermekjóléti 
Szolgálatnál szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó képes-
ség, önálló munkavégzés, empátia, tolerancia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai ön-
életrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 
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 Több-
célú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésé-
vel (5300 Karcag, Püspökladányi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2017., valamint a munkakör megne-
vezését: esetmenedzser. Elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázat alapján a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, a szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevo-
násával történik. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 6. 

Betekintő
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye

szeretettel hívja az óvó néniket, a leendő első 
osztályos gyerekeket és szüleiket

bemutató óráira.
2017. február 15. (szerda) 8.00 óra 

Kálvin u. 9., 2.a. osztályban
Tanít: Veres Zsigmondné

Játékosság a magyar nyelv és magyar irodalom órákon

2017. február 22. (szerda) 8.00 óra
Kálvin u. 9., 2.a. osztályban
Tanít: Tóthné Szűcs Judit

Játékosság a matematika órákon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Szalagavató a Szentannai 
Sámuel Középiskolában

esetmenedzser 



2017. február 10. 5

INTERJÚ HIRDETMÉNYEK

OTTHON

Gyömbérchips 
 - 25 dkg gyömbér
 - 1 bögre cukor
 - 1,5 dl víz

1. A gyömbért megtisztítjuk, és 
uborkaszeletelőn legyaluljuk.

2. Az azonos mennyiségű vízből és 
cukorból szirupot főzünk.

3. A gyömbérszeleteket a szirupba öntjük, és kb. 15 percig főzzük.
4. A szirupból villával sütőpapírral bélelt tepsibe szedjük a gyömbért.
5. Kb. 140-150 °C-os sütőbe toljuk a tepsit, és addig tartjuk bent, amíg a 

gyömbéren a cukor karamellizálódni kezd.
6. Kivesszük a gyömbért a sütőből, és ha kihűlt, már fogyasztható is.

sütési hőfok: 140°C
tepsi mérete: 30x40 cm
 Jó étvágyat!

Hozzávalók (10 adag)

Elkészítése

Fotó: Internet

Január 27-én tartotta évér-
tékelő taggyűlését a Nagykun 
Bajtársi Egyesület a Városhá-
zán. Rab Jánossal, az egyesület 
elnökével a közgyűlés után be-
szélgettünk többek között a fel-
adataikról és a hagyományok 
ápolásáról.

- Hogyan értékeli az elmúlt 
évet az egyesület szempontjából?

- Úgy gondolom, hogy egy jó, 
sikeres évet zártunk. Az egyesü-
let életében mondhatni egy átla-
gos, közepes év volt, hiszen na-
gyobb, jubileumi évforduló nem 
volt – bár a Bajtársi Találkozót 
éppen 10. alkalommal rendez-
tük meg, és az felfogható egy ju-
bileumnak –, de ez évben lesz az 
egyesületünknek a 45. évforduló-
ja; ez már egy komolyabb rendez-
vény lesz. Tulajdonképpen, min-
den olyan rendezvényt, kirándu-
lást, amit beterveztünk, azt vég-
rehajtottuk a tavalyi évben.

- Mit lehet tudni erről a ren-
dezvényről? Hogyan szokták ün-
nepelni az ilyen évfordulókat?

- Az egyesület életében ez egy 
nagyon komoly dolog, hogy 45 
évesekké válunk majd július 29-
én. Ami a konkrét ünneplést ille-
ti, ilyenkor katonai hagyomány, 
hogy a Honvéd Művészegyüttes 
ellátogat hozzánk. Ezt már ter-
mészetesen az előző évben igé-
nyelni kellett. Ezenkívül egy ki-
csit többet foglalkozunk majd 
magunkkal, a történetét átvesz-
szük jobban az egyesületnek, azt 
kidomborítjuk, és igyekszünk 
kellemessé tenni azt a napot az 
egyesület tagjai számára.

- Arról is szó volt a közgyűlé-
sen, hogy az egyesületen belül 
nincsenek problémák a létszám-
mal, míg más helyeken igen. Mi-
nek köszönhető ez?

- Szerintem egy korábbi dön-
tésünk érett be. Ezt a döntést 
több mint 10 éve hoztuk. A Hon-
védségnek már leáldozott, tud-
tuk a jövőnket, hogy utánpótlás 
nincs, ezért a vezetőségünk már 
akkor úgy döntött, hogy nyitni 
kell a civilek irányába. Ez sem-
miféle megkülönböztetést nem 
jelent, emberekről, karcagi em-
berekről van szó, akiket szíve-
sen fogadunk, ha egyetértenek 
az egyesület alapszabályzatával. 
Ez annyiból áll, hogy kulturá-
lis programjainkat, hagyomány-
őrző munkánkat támogassa, fo-
gadja el, illetve ha tudja, egészít-
se ki saját, egykori katonai élmé-
nyeivel, hiszen ebből a korosz-
tályból – ugye idősekről van szó 
–, mindenkinek vannak katonai 
élményei.

- Vannak azért fiatalabb ta-
gok is?

- Az az igazság, hogy inkább 
az idősebbek dominálnak. Sze-
rintem ez több egyesületnél is 
problémát okoz, hogy – ahogy 
mondani szokták – egy láncszem 
kimaradt, egy korosztály elve-
szett. Nem jönnek, pedig a szü-
lők révén, illetve a közös prog-
ramok által biztos megtalálnák 
itt a számításaikat. Ez országos 
probléma.

- Nagyon sokrétű az egye-
sület tevékenysége. Mennyire 
nehéz mindezt összefogni? 

- Kétségtelen, hogy a veze-
tőség vállán nagy teher van, de 
ez minden egyesületnél így van 
szerintem. Viszont, ha jól dolgo-
zunk, ha sikerül aktivizálni a ta-
gokat, akkor már a csapatmun-
kával könnyebbé válik. A bü-
rokrácia marad a szűk vezetőség 
kezében, és a feladat egyre csak 
több.

- Hozzájárulhatnak-e az em-
berek valamiképpen az egyesü-
let tevékenységéhez, ha mondjuk 
nem tagok?

- Szívesen vennénk katonai él-
ményeket, katonai jellegű em-
léktárgyakat az Emlékszobának 
a kiegészítéséhez, és úgy egyál-
talán, aki még volt katona, van 
valamilyen élménye, mondani-
valója, akár a karcagi laktanyá-
val kapcsolatosan, azt szívesen 
fogadjuk. Ez a hagyományőr-
zés szempontjából fontos. Vala-
mint az Emlékszobát diákoknak 
is, időseknek is nagyon szívesen 
megmutatjuk.

Erdei Orsolya

Fontos a hagyományőrzés A Györffy István Katolikus Általános Iskola
Szülői Munkaközössége

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez, amelyre szeretettel meghívjuk

Időpont: 2017. február 25. 18.00 óra
Helyszín: Déryné Kulturális Központ

A bál fővédnökei:
 Dr. Fazekas Sándor Varga Mihály
 földművelésügyi miniszter nemzetgazdasági miniszter

A bál védnökei:
 Kovács Sándor Dobos László
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei polgármester
 Közgyűlés elnöke

Köszönettel várjuk felajánlásaikat.

Számlaszám: 11745073-20003421
Telefon: 06/30-492-6771
Önzetlen felajánlásaikat előre is megköszönve, tisztelettel:

a Szülői Munkaközösség

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2017. február 13. (hétfő) 12 óra

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Február 11-12.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722

Tisztelt Olvasó!
Olvasta Ön a Karcagi Kalendáriumot?

Figyelmesen olvasta Ön a Karcagi Kalendáriumot? 
Ha igen, bizonyára érdekli játékfelhívásunk.

A Karcagi Kalendáriumban szándékosan 
elrejtettünk egy „tévedést”.

(Nem helyesírási, nem statisztikai, nem számszaki és 
nem nyomdai hibát.)

Ha Ön figyelmes, és megtalálja az elrejtett „tévedést”, 
írja le mi az, hogy hol, melyik oldalon olvasta, 

tegye zárt borítékba, írja rá a nevét és az elérhetőségét, 
majd legkésőbb április 30-ig juttassa el a 

Déryné Kulturális Központba.

A helyes megfejtők között értékes 
nyereményeket sorsolunk.

Déryné Kulturális Központ
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2016. február 10. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Hírek
18.10 Városi programajánló
18.15 Györfi Sándor kiállítása a Táncsics 
körúti tagóvodában
18.40 Városi helyesírási verseny                                                                                                    
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti ma-
gazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszél-
 getés              
 Vendég: Kovács Szilvia alpolgármester
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Új üzem Tiszaszentimrén
 - Helyesírási verseny
 - A reformáció ünnepén
 - Hagyományos disznótor
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Kovács Miklósné
 Téma: Györffy napokra készülnek
20.20 Szentannai szalagavató ünnepsége

2017. február 14. kedd

18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám – református isten-
tisztelet 2017. 01. 26. - Egyetemes imahét 
(Pesti Csaba baptista lelkész, Karcag)
19.00 Karcagi hírek
19.30 A Hit Szava – római katolikus szent-
mise 2017. 01. 25. - Egyetemes imahét 
(Fazekas Márk református lelkész, Karcag)
20.20 Bucsai Falunap 2016. 
Operettek, sanzonok - Nánási Ágnes

2016. február 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Hírek
18.10 Városi programajánló
18.15 Gyermekpercek
 karcagi diákok fellépései
18.40 Nótacsokor
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti ma-
gazin    
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 Háttér             
 - stúdióbeszélgetés
20.10 Kilencven éves a Déryné

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

2017. február 03.

Kiss Bernadett - Bakonszegi 

Péter

Kg., Zöldfa utca 47.

Bernadett

Halálozás
Fodor László 

 (1927)

Löki László Tibor 

 (1945)

Pengő Ferencné 

(András Erzsébet) 

 (1926)

Kabai Sándor 

 (1923)

D. Nagy László 

 (1954)

Vajó László 

 (1954)

Február 11. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 12. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - középfokú iskolai végzettség,  
 - számítógépes ismeret (word, excel),
 - büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - raktárkezelői tanfolyam.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. március 01. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 23.

Jelentkezni írásban, 2017. február 20-ig lehet az alábbi cí-
münkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 06/59-311-411, Fax: 06/59-311-538

RAKTÁRKEZELŐ 

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a református iskola iránt 

érdeklődő kedves szülőket
beiskolázási szülői tájékoztatónkra.

Időpont: 2017. február 13. (hétfő) 17.00 óra
Helye: az iskola I. emeleti terme (Kálvin u. 2.)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
Iskolavezetés

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Építészmérnök, építésztervező (Karcag),
 - Középiskolai földrajztanár - földrajz-bármely szakos közép-

iskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai informatika tanár - informatika-bármely sza-

kos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai magyartanár - magyar nyelv és irodalom- 

bármely szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Kisújszállás),
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Műszaki rajzoló (Kisújszállás),
 - Mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző (Karcag),
 - Idegenforgalmi ügyintéző (Berekfürdő),
 - Kerékpárüzletbe eladó (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Kőműves (Kisújszállás),
 - Épület-villanyszerelő (Kenderes),
 - Járműtakarító (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - csomagoló (Budapest).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-
795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közművesí-
tett, lebontásra vagy nagy fel-
újításra szoruló ház eladó. 
Érdeklődni: Kacsóh utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Üres, beépíthető, összközműves 
telek eladó Karcagon, a Kálvin 
utca 15. szám alatt. Tel.: 06/20-
915-2161.

Karcagon, a Reggel utca 41. 
szám alatti kis ház (zugban), 
1140 m2-es telken eladó. Tel.: 
06/30-245-3691.

Régi típusú ház eladó. Kívül-
belül felújított (víz, villany, gáz-
vezetékcserével, aláfalazva, két 
sor szigeteléssel). Lakáscsere ér-
dekel. Tel.: 06/30-219-6813.

Összkomfortos családi ház, nagy 
portával eladó Karcagon, a Kisúj-
szállási út 83. szám alatt. Tel.: 
06/70-317-2733.

Karcagon, a Táncsics krt. 13. fszt. 
3. szám alatti, 56 m2-es, teljesen 
felújított lakás, költözés miatt 
alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
220-3580.

Karcagon, a Kisvénkertben, a 
Kék-virág utcában, 10 sor kert-
föld (fele felkerítve, rajta lakóko-
csi) eladó. Tel.: 06/30-216-9216.

Karcag belvárosában, zártudva-
ros, téglaépítésű társasházban, 
III. emeleti, 59 m2-es, kétszo-
bás lakás (kelet-nyugati fekvé-
sű), garázzsal,vagy anélkül eladó. 
Tel.: 06/30-540-4462.

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó. Vágás minden pénteken. 
Megrendelést már most felve-
szünk, folyamatosan húsvétig. 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

Kopasztott rántani való csirke, 
kakas, jérce (3-4 kg) eladó. Vágás 
minden pénteken, a megren-
delést csütörtök délig kérem le-
adni. Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Fehér húsjellegű hízó eladó, ku-
koricát beszámítok. Tel.: 06/59-
300-875, 06/30-385-8232.

Vegyes
Mindennemű régiség és tel-
jeskörű hagyaték felvásárlás! 
Bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, dísztárgyakat, pa-
raszti használati tárgyakat, esz-
közöket, bödönt, kannát, állvá-
nyos babafürdőkádat, mosótek-
nőt, sózóteknőt, kanapét, konyha-
asztalt, kredencet, komódot, stb. 
vásárolnék. Tel.: 06/20-996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egész-
ségügyi intézmények leselejte-
zett ipari kellékeit, bútorait meg-
vásárolom! (Munkapadok, szé-
kek, többfiókos szekrények, vas-
asztalok, búrák, lámpák, szertári, 
orvosi vitrinek, szekrények stb.) 
Tel.: 06/20-996-1346.

Használt bútorok és hagyaték-
ból maradt tárgyak eladók. Tel.: 
06/30-245-3691.

Őrölt édes és erős fűszerpaprika 
kapható termelőtől. Cím: Karcag, 
Rákóczi utca 13. Tel.: 06/70-943-
3479.

Téli gumi (195/65 R15) és 1 db 
villanytűzhely (10.000 Ft) eladó. 
Tel.: 06/30-645-0694.

Eladó Citroën C4, gyári festékré-
teg vastagsággal, egysoros füg-
gesztett tárcsa, fehér zománc-
sparhelt (30.000 Ft). Érdeklődni: 
Karcag, Füredi utca 3. szám alatt. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Jó minőségű körbálás gyepszéna 
(41 db) eladó. Tel.: 06/30-999-6773.

Trapézlemez többféle színben 
kapható 1450 Ft/m2-től (kerítés-
nek, tetőnek, garázsnak). Tel.: 
06/30-265-4197.

Eladó alig használt, 12 fogas fa-
létra, pelenkázós gyerekágy (na-
rancsszínű). Tel.: 06/59-300-454.

Eladó mobilkemence (sütőfelü-
let 75x110), zsírosbödönök, 2 db 
Barkas kerék (13-6, 70), 220 V-os 
cirkula, 220 V-os kompresszor, 
robi 151 járókerékkel, pótkocsival, 
rotakapával. Tel.: 06/30-216-9216.

Eladó EL-Go Moped, „Győzike 
mintás” nagy szőnyeg, dohány-
zóasztal. Tel.: 06/30-226-9574.

Szobabútor (4 elemes) és oxigén-
palack eladó. Tel.: 06/30-261-2935.

MTZ-50-es Zetor, pótkocsi, hó-
toló, KCR-2000-es markoló, szár-
zúzó, rendsodró, vetőgép, eke, 
Nissan lassújármű, betonkeve-
rő és lábas vasszín eladó. Tel.: 
06/20-316-0136.

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

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

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

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

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

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sárrét-
udvari térségében. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06/70-370-1149.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-684-4941. 

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

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

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!
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SPORT

Az idei év elején Marton Ger-
gő (az MSOSZ labdarúgó szak-
osztály vezetője) megkeresésére 
a Kádas György EGYMI Karca-
gi Tagintézmény diáksport egye-
sülete belépett a FIFA Football 
for Hope programba, amely so-
rán összesen 4 rangos verseny-
sorozaton vehettünk részt. A tor-
nák alkalmával tanulásban aka-
dályozott (SO sportolók) és az ép 
sportolók (partnerjátékosok) lép-
hettek a játéktérre. A tornák cél-
ja, hogy a közös sport öröme elő-
segítse az előítéletek, valamint a 
szociális gátak lebontását. Isko-
lánk tanulói a karcagi SE U19-
es csapattagjaival és edzőjé-
vel (Nagy Gábor) egyesülve vet-
tek részt a tornákon. Első verse-
nyünk egy Homokon megrende-
zett regionális torna volt, ahol el-
ső helyezettek lettünk. 

Ezt követte egy országos via-
dal (XIX. HÁRSFA KUPA, Bu-
dapest, Vasas Fáy utcai sportléte-
sítmény), itt az erősebb partner-
játékosok (soron következő baj-
noki meccsük erre a napra esett) 
hiányában a középmezőnyben 
végeztünk.

Következő állomás a hódme-
zővásárhelyi városi stadion volt, 
ahol újfent a dobogó legfelső fo-
kára léphettünk.

Év végével Tapolca városa szol-
gált helyszínül egy nemzetközi 
tornának, ahol a bizalomgerjesz-
tő divízionális meccs után (ami 
alapján sokan tornagyőztesnek is 
gondolhattak) az 5. helyen végez-
tünk a közel 25 csapat közül.

A tornán látott játékunk és egy-
ségességünk alapján az MSOSZ 
minket tisztelt meg azzal, hogy 
magyar nemzeti mezbe öltöz-
ve képviselhessük országunkat a 
szomszédságunkban (Szlovákiá-
ban, Puchov) megrendezésre ke-
rülő, szintén egyesített nemzetkö-
zi bajnokságon.

A viszontagságos, közel 12 órás 
utazás után szállásunk a STC 
(Sports & Training Centre Pu-
chov) 4 csillagos hotelben volt, 
amely minden igényünket kielé-
gítette. Ilyen körülményeket sem 
a speciális, sem a partner játéko-
sok nem tapasztaltak még eddig 
saját bőrükön. A szálloda épületé-
ben volt az étkeztetés, amely szin-
tén mindenben megfelelt (meny-
nyiség, minőség).

A sportcsarnok, ahol a mecs-
cseket rendezték, kb. 500 méter-
re volt a hoteltől, ezt a távolságot 
egy kis bemelegítő sétával tettük 
meg a napok során. 

A divízionális meccsek után 
kiderült, hogy a hazai megszo-

kástól eltérően ezen a tornán két, 
közel azonos divíziót hoztak lét-
re. Mi a „B” divízióba kerültünk, 
míg a másik (nem az SO által de-
legált) magyar csapat az „A” di-
vízióba került. Egyébként a szlo-
vák és cseh csapatokat is ugyan-
így elválasztották a két divízióba, 
esélyt adva bármely nemzetközi 
csapat győzelméhez. 

A csoportmérkőzések után cso-

portmásodikként jutottunk to-
vább, így várhattuk a másnapi 
döntőt. A gyerekek korai fekvése, 
tartalmas pihenése meghozta az 
eredményt, a döntőt 1:3-as ered-
ménnyel megnyertük a kassai csa-
pat ellen.

Gyermekeink boldogan emel-
hették magasba a méltán megér-
demelt serleget, és készíthettük a 
bajnokcsapat képeit.

Összeségében megállapíthat-
juk, hogy rendkívül színvona-
las rendezvényen való részvétel-
lel, és számtalan élménnyel gaz-
dagodhattak gyerekeink és mi is. 
Köszönet a delegáló MSOSZ-nek, 
és a Karcagi Labdarúgó Egyesü-
let támogatásáért és együttműkö-
déséért. 

Csokai Csaba, Nagy Gábor

Bajnokok lettek Szlovákiában

2017. január 28. (szombat)
Karcag-Bucsa 14-2 (9-2)

Lejátszotta első előkészületi mérkőzését a kar-
cagi labdarúgó csapat. Az extrém hidegben, mí-
nusz tíz fokban, csúszós, jeges pályán a körülmé-
nyekhez jobban alkalmazkodó hazai csapat köny-
nyedén legyőzte II. osztályú ellenfelét.
A csapatok összeállítása:

Karcag: Agócs (Kőrösi) - Jász, Szívós G., Szent-
annai, Varga M., Székely, Hamar, Kovács L., 
Kupai K., Szajkó.

Bucsa: Tarjányi - Bújdosó, Tóth K., Tasi K., Tasi 
T., Lázóik S., Kulik K., Kulik Cs., Somogyi, Ko-
vács Zs., Fábián

Cserék: Szujó, Kiss A.
Góllövők: Székely (5), Kovács (2), Kupai K. (3), 

Kőrösi (2), Hamar, Jász, Kulik Cs., Lázók S.

Előkészületi mérkőzés

A rendkívüli téli időjárás ellenére már január 
elején megkezdték a felkészülést az új bajnoki sze-
zonra a karcagi labdarúgók. Még két hét van hátra 
a február 25-i Jánoshida elleni mérkőzésig. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan, hetente hatszor is edzet-
tek a fiúk, először erőnléti és futó gyakorlatokkal 
több helyszínen, műfüves és nagypályán, valamint 
a sportcsarnokban. Később előkerültek a labdák 
is, a technikai és taktikai gyakorlatok során. Orosz 
István vezetésével az a céljuk, hogy a legjobb erőn-
léti állapotban, és mentálisan eredményesen sze-
repeljenek a tavaszi szezonban. Sajnos hárman tá-
voztak a csapat keretéből. Munkahelyi elfoglaltsá-
guk miatt Rózsa István és Szőke Róbert már nem 
tudják vállalni a bajnoki szereplést, Bukovszki Dá-
niel pedig Budapestre költözött. A távozókat fiata-
lokkal akarja pótolni a szakvezetés: Szajkó Gergő, 
Katona Tibor, Bencsik Zoltán és Varga Milán me-

zőnyjátékosokkal, és Fekete Lászlóval, aki már az 
őszi szezon végén többször is „bevetésre” került a 
kapus poszton. A szakvezetés a jobb felkészülés je-
gyében több edzőmérkőzést is lekötött. 

B.I.

Edzésben a karcagi labdarúgók MEGHÍVÓ
A Rákbetegek Országos Szervezete „Együtt Egymásért” 

karcagi klub és a karcagi „Mindig Van Remény” Daganatos 
Betegekért Alapítvány, valamint az újonnan alakult 

kisújszállási klub előadást szervez.

Előadás időpontja: 2017. február 15. (szerda) 15.30 óra

Előadás témája: Út az egészség felé a természet erejével

Előadó: Ferenczi László természetgyógyász

Helye: Karcag, Bajcsy Zs. út, Hotel Nimród előadói terme

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Fotó: KLBK

Képünk illusztráció


