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A karcagi Lovagi Udvarban Szatmári János séf január 27-én, szombaton 
hetedik alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei Hagyományos Disznó-
vágást, ahol a helyi Konok Kunok csapata mellett Sárosfa, Bácskossthfalva 
és Székelykeresztúr főzői készítettek hagyományos disznótoros ételeket. 

- A karcagi Konok Kunok csapat tagjai Juhász János vezetésével hagyományos 
disznótoros ételeket - toros káposzta, hurka, májas pogácsa, kolbász, orjaleves és 
mellé ferdinánd - készít. A meghívott vendégektől is azt kértem, hogy a náluk tá-
lalt disznótoros ételeket főzzék meg, így a kunsági ízek mellett a Kárpát-meden-
cei ízeket is megkóstolhatjuk. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Megrendezték a Kárpát-medencei 
Hagyományos Disznótort

Kovács Szilvia és az általa életre 
hívott „A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyhakert-
jei program jövőnket szolgáló tel-
jesítménye Sipka Lászlótól, a Bírá-
lóbizottság tagjától Magyar Örök-
ség Díjat vehetett át, amellyel beke-
rült a „Magyarság Láthatatlan Szel-
lemi Múzeumába”, és nevét a továb-
biakban az Aranykönyv őrzi. Kovács 
Szilvia alpolgármester, a program 
ötletgazdája tavaly december 16-án, 
Budapesten vette át a rangos elisme-
rést, amelyhez szívből gratulálunk!

- Számított rá, hogy ilyen nagy el-
ismerésben lesz része „A legszebb 
konyhakertek” programnak?

- Magam is meglepődtem, ami-
kor tájékoztattak arról, hogy felter-
jesztettek a díjra, és a Bírálóbizottság 
még 2017 novemberében meghozza 
döntését. Nagyon jó érzéssel töltött 
el, amikor a felterjesztő, Sipka László úr tá-
jékoztatott arról, hogy a Bizottság egy má-
sik jelölttel együtt, a legtöbb szavazattal 
ítélte oda számomra és a program számá-
ra a Magyar Örökség Díjat. 2017. december 

16-án volt a díjátadó ünnepség Budapesten, 
a Magyar Tudományos Akadémia díszter-
mében.  

(Folytatás a 3. oldalon...)

Magyar Örökség Díjat kapott Kovács Szilvia 
és „A legszebb konyhakertek” program

- Interjú Kovács Szilvia alpolgármesterrel -

Karcagon nyílt meg az ország ha-
todik Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara Szolgáltató Központja február 
2-án, pénteken. Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter beszédé-
ben elmondta: a Nagykunság fővá-
rosában az ország harmadik legna-
gyobb külterületi határával rendel-
kező településén 800 fő foglalko-
zik agrártermeléssel, így mostantól 
őket is segíti a központ, amely egy-
fajta közösségi térré is válhat a jö-
vőben. A központ, és az ott végzett 
munka egyben a kamarai tagdíj el-
lenértékének megtestesülése is - 
hangsúlyozta a tárcavezető. Győrffy 
Balázs, a NAK országos elnöke arról 
szólt, hogy a kamara februártól elin-
dította az országos szaktanácsadói 
hálózatát is, így 70 kamarai szakta-
nácsadó ingyenesen nyújt csopor-
tos szaktanácsadást, az egyénit pe-
dig a piaci ár tizedéért, ezzel is segít-
ve a pályázatok írását, a támogatói 
források elnyerését. Jakab István, a 
MAGOSZ elnöke szerint az, hogy az 

agrárkamara mögött 17 másik szer-
vezet is van, azt jelenti, hogy az ága-
zat minden szegmense képviselve 
van. Hubai Imre Csaba, a NAK me-
gyei elnöke szerint példaértékű ösz-

szefogással valósult meg az egyko-
ri legényegylet, majd városi könyv-
tár helyén ez az iroda, ahol a falu-
gazdász központtal biztosítják a tá-
jékoztatást a gazdáknak, és a későb-

biekben az oktatást is ide szerve-
zik majd. Dobos László polgármes-
ter a szolgáltató központhoz gratu-
lált Hubai Imre Csaba ötletgazdának. 
Mint mondta, a sokat megélt Dózsa 

György úti épület többségében min-
dig a kultúrát szolgálta. Most sincs ez 
másképp, hiszen helyet kapott ben-
ne a Szakképzési Centrum és a me-
zőgazdasági szolgáltató iroda, amely 
szintén a tudás átadását szolgál-
ja a komoly mezőgazdaságot végző 
szakemberek számára. Az üresen ál-
ló épület felújítására a város költség-
vetése soha nem tudott volna biz-
tosítani pénzt, most csodát látunk, 
példaértékű ez a felújítás, amit a két 
szervezet elvégzett az épületen - fo-
galmazott a városvezető.

- Ma egy szolgáltató központot 
adunk át, és aki nem ismeri e vidék-
nek a történelmét, az azt mondaná, 
véletlen, hogy ez itt kerül átadás-
ra, de nem véletlen, hogy Karcagra, 
a Nagykunság központjában kerül 
ez átadásra, hiszen az itteni gazdák 
ősei, a redemptusok mindig önálló-
an gazdálkodtak, maguknak szer-
vezték meg az életüket, gazdálko-
dásukat.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Átadták a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Szolgáltató Központot

Kovács Sándornak, a megyei közgyűlés elnökének fiai segítettek kolbászt tölteni a disznótoron 
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Vigyázó 
szemetek 

Vásárhelyre…
(avagy februári 

emléknapok)
(2.)

Már decemberben kiderült, hogy a hód-
mezővásárhelyi időközi polgármester vá-
lasztás időpontja február 25-e. Nem tu-
dom, hányan voltak, akiknek eszébe jutott, 
hogy ez a nap nemcsak egy „sima” válasz-
tási vasárnap (a magyar „közéleti hagyo-
mányoknak” megfelelően), hanem orszá-
gos emléknap is. Mégpedig a kommuniz-
mus áldozatainak az emléknapja.

Vélhetően nem sok médiamunkás gon-
dolt erre, végignézve az eseménnyel fog-
lalkozó eddigi híradásokat, kezdve a helyi 
sajtótól az országoson át, a különböző in-
ternetes oldalakig. Ezáltal is kap egy plusz 
fénytörést az esemény. Jobban kirajzoló-
dik, hogy országos főpróbának is tekint-
hetjük, és akár tetszik, akár nem, az is va-
lójában. 

Bár az országgyűlési választások „hi-
vatalos kampánykezdete” február 17-e, 
emlékezhetünk rá, hogy egy évvel ez-
előtt az egyik Kormányinfón éppen Lázár 
János jelentette be, hogy „elkezdődött”. 
(Akkor még nem is gondolhatott arra, 
hogy sajnálatos módon Hódmezővásár-
helyen is lesz majd egy „időközi”.)

Mindenesetre a politikai elemzők meg-
lehetősen óvatosak, pedig tudják, hogyan 
lehet modellezni az országost a „helyivel”, 
a közvélemény-kutatásoktól kezdve a rész-
vételig. De jelen esetben az „ellenzéki ösz-
szefogás”, ami talán a legszembetűnőbben 
mutatja meg, hogy mi is lesz majd a „vég-
eredmény”. Ezt persze majd utólag nya-
katekert módon igyekeznek magyarázni 
a ballibes elemzők, miért nem sikerült a 
nagy ellenzéki üdvöskének, Márki-Zay-nak 
csak 25-30%-ot elérni. Esetleg talán még 
ennél is kevesebbet. (A tényleges vissza-
lépőket persze még nem ismerhetjük, de 
mérget vehetünk rá, nem lesznek.)

Miközben írom ezeket a sorokat, a karcagi 
„emléknapokra” is gondolok. A 134 évvel ez-
előtt, február 11-én született Györffy István-
ra, és a 74 évvel ezelőtt, február 10-én szüle-
tett Mándoky-Kongur Istvánra. Mindketten 
pontosan tudták, mit jelentett a kommuniz-
mus a magyarságnak. Györffy, a nagy tudós, 
noha csak a ’19-es „patkánylázadást” érte 
meg korai halála miatt, ezeket írta a Népha-
gyomány és nemzeti művelődés c. kis köny-
vecskéjében 1939-ben: „…Azért, hogy va-
laki törzsökös magyarnak vallja magát, de 
csak magyarkodik, nem magyarabb, mint a 
lélekben is teljesen magyarrá vált idegen ere-
detű magyar. A forradalom (a ’18-as „őszi-
rózsás” – szerk.), a kommunizmus megmu-
tatta, hogy a törzsökösnek tartott magyarok 
közt is kerültek nemzetietlen, magyartalan 
magatartást tanúsító egyének, ahogy ma is 
vannak idegen eszmékért lelkesedő törzsö-
kös magyarok, akiket már nem magyar lé-
lek kormányoz.”

 
-ács-

FM hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek februári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  február 12. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  február 20. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  február 19. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  február 20. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  február 13. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  február 12. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 15. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Az elmúlt években megduplázódtak a nemzeti forrásból nyúj-
tott agrártámogatások, amelyek összege a 2010-es évben 52,8 
milliárd forintról 2018-ra 109 milliárdra nőtt – fogalmazott dr. 
Fazekas Sándor Szolnokon, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének Gazdafórum című 
rendezvénye előtti sajtótájékoztatón.

A földművelésügyi miniszter elmondta: a lehető legnagyobb 
mértékű nemzeti támogatást kapják a szarvasmarha-, a tej- és 
a juhágazat szereplői. Emellett a korábbi keretösszeg többszörö-
sét fordítja a kormány a baromfi- és sertéságazat támogatására. A 
nemzeti támogatás összege a baromfiágazatban 2010-ben 4 milli-
árd forint volt, 2016-ban pedig 13,2 milliárd forint. Ugyanezen idő-
szakban a sertéságazatban 6 milliárd forintról 17,1 milliárd forintra 
nőttek a támogatások – jegyezte meg dr. Fazekas Sándor.

A miniszter szólt arról is, hogy az elmúlt években több mint 
kétszeresére emelkedett a gazdálkodók állatgyógyászati kiadásait 
támogató keret is, 4,5 milliárd forintról 10,5 milliárd forintra. Dr. 
Fazekas Sándor kiemelte: Magyarországon 2010 óta ötvenezer-
rel többen dolgoznak a mezőgazdaságban, és mintegy huszonkét-
ezerrel nőtt az élelmiszeriparban dolgozók száma. Hozzátette: ez a 
tendencia az elkövetkező években is folytatódik.

Dr. Fazekas Sándor hangsúlyozta, a magyar gazdák az elmúlt 
években eredményesen dolgoztak, a magyar mezőgazdaság mára 
az Európai Unió egyik éllovasává vált, az elért eredmények bizako-
dásra adnak okot. A gazdák által megtermelt javak értéke az Euró-
pai Unió három legjobbja között volt a 2010-2016 közötti időszak-
ban, összesen mintegy másfélszeresére emelkedett - közölte a mi-
niszter. Hozzátette, az agrárexport értéke 2010 óta több mint egy-
harmadával nőtt, a magyar gazdák termékei egyre keresettebbek a 
külföldi piacokon. A kivitel 85 százaléka az Európai Unió országa-
iba - Romániába, Szlovákiába, Ausztriába, Németországba, Olasz-
országba és Csehországba - irányul, és jelentősen nőtt a kivitel Ja-
pánba is. 

A földművelésügyi miniszter úgy fogalmazott: 2018-ig a Vidék-
fejlesztési programban 1300 milliárd forinthoz jutnak hozzá fő-
ként a mikro-, kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok, va-
lamint az munkaerő-igényes ágazatok, mint például az állatte-
nyésztés, a kertészet vagy az élelmiszeripar. A program több mint 
ötven százalékban beruházások megvalósulását szolgálja. Kifej-
tette: a 2016. évi gazdasági növekedésben - 2011, 2013 és 2014 után 
- ismét kiemelkedő volt a mezőgazdaság szerepe, az ágazat bruttó 
hozzáadott értéke mintegy 16,8 százalékkal nőtt. A miniszter ki-
tért arra is, hogy a Földet a gazdáknak programban 200 ezer hek-
tár állami földet értékesítettek a magyar gazdáknak, ebből 74 ezer 
hektár fiatal gazdák kezébe kerül. Összesen 30 ezer magyar föld-
műves szerzett tulajdont.

Dr. Fazekas Sándor a Gazdafórum előtti sajtótájékoztatón je-
lentette be, hogy kormánydöntés értelmében az M4-es autópálya 
mindhárom szakasza 2020 végére elkészül. Az M0-s és a Cegléd 
közötti 44 kilométeres szakasz már 2019-ben befejeződik, a Ceg-
léd és Abony közötti 18 kilométeres, valamint az Abony és Fegy-
vernek közötti 33 kilométeres szakasz építése pedig 2020 végé-
re készül el.

Gazdafórum Szolnokon
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(...folytatás az 1. oldalról)
- Egy nagyszerű programról be-

szélünk, mégis miért különleges az, 
hogy elnyerte ezt az elismerést?

- Azért különleges ez a díj, mert 
általában a művész vagy a tudomá-
nyos világból választanak jelölte-
ket. Jómagam és a programom az 
első ilyen, úgymond kívülálló, aki 
megkapta ezt a díjat. Olyan művé-
szi, tudományos életműre, életútra 
és teljesítményre, eredményre ad-
nak voksot, amelyek méltóak arra, 
hogy az utókor megőrizze nevüket, 
emlékezetüket, és az Aranykönyv-
be ezek bejegyzésre kerüljenek. Ez 
alkalommal heten vehettük át ezt 
az elismerést.

Számomra ez azért is nagy jelen-
tőségű, mert már az első komoly 
jelölés meghozta a bizottság pozi-
tív döntését. Az pedig különösen jó 
érzéssel töltött el, hogy több zenei 
vonatkozása is volt: többek között 
most kapta meg posztumusz a dí-
jat Hubay Jenő, neves hegedűmű-
vész és zeneszerző, akit 2006 óta 
folyamatosan jelöltek a díjra, va-
lamint díjazott lett Molnár Leven-
te operaénekes is. A Kertprogram 
pedig tényleg az első olyan teljesít-
mény, ami nem a díjazottak meg-

szokott világából került ki – bár 
úgy gondolom, a magyar kertmű-
velés mind művészetet, mind pe-
dig a tudományt egyaránt magá-
ba foglalja.

- A díjátadón be is mutatták a 
jelenlévőknek a programot?

- Minden díjazottnak volt egy 
laudátora, aki ismertette annak ér-
demeit, tehát a laudációban elhang-
zott a program előtörténete, vala-
mint az, hogy miért kapta meg, 
miért méltó erre a díjra. Dr. Fa-
zekas Sándor miniszter úr szava-
it Tóth Szilvia kabinetfőnök asz-
szony ismertette. Ezt követően le-
hetőség volt egy kisfilm vetítésére, 
amelyben be tudtuk mutatni az el-
múlt öt év főbb eseményeit, a prog-
ramban eddig résztvevő harminc-
kétezer kertes munkáját, a gyö-
nyörű kertjeiket. Tulajdonképpen 
ez a díj nemcsak az enyém, hiszen 
ebben a díjban mindenkinek ré-
sze van: a csatlakozó települések-
nek, magánszemélyeknek, a telepü-
lési koordinátoroknak, zsűriknek, 
a támogatóknak, és természetesen 
a kertművelőknek. Mindenkinek, 
aki bármivel is segített, hozzájárult 
a program évről évre sikerrel törté-
nő megvalósításához.  Ezért is volt 

nagy öröm számomra, hogy a csa-
ládtagjaimon kívül az Életműdíjas 
kerteseim is elkísértek – az ország 
minden tájáról – Karcagról Hamar 
Gyuláné, Gutorföldéről Fercsák 
Lászlóné, Tyukodról Kiss Árpád és 
felesége. Külön öröm volt számom-
ra, hogy az egyik legidősebb orszá-
gos díjas, a 94 éves Litavszky Pál Bu-
dapestről is részese lehetett e rangos 
eseménynek.

Az ünnepségen jelen volt Rózsa 
Sándor jegyző úr, képviselve város-
unkat, Lingné Orosz Hajnalka, aki-
vel megtettük 2012-ben és 2013-ban 
az első lépéseket, Dániel Csaba és 
felesége az Első Magyar Kert Szö-
vetkezetet részéről, illetve a Föld-
művelésügyi Minisztérium és hát-
térintézményeinek, médiapartne-
reinek segítő munkatársai is. Nagy 
örömömre ez alkalommal feleségé-
vel együtt velünk tudott ünnepelni 
Györffy Sándor, aki szintén Magyar 
Örökség Díjas szobrászművész, a 
Magyarország legszebb konyhakert-
je országos díj kisplasztikájának ké-
szítője. 

- Említette korábban az „Arany-
könyvet”. Mi is ez pontosan?

- Ez megjelenésében tényleg egy 
hatalmas könyv, gyönyörű régies 

kivitelezésben. Ebbe kerül bejegy-
zésre szűkített leírással – ami tulaj-
donképpen az oklevélen is olvasha-
tó – az elért teljesítmény, amelyet ez 
a nagykönyv megőriz. Ez egy egy-
szer elnyerhető díj, nincsenek ben-
ne fokozatok. Aki egyszer bekerül 
ebbe a könyvbe, az ott is marad az 
utókor számára – ez a lényege.

Ezúton is szeretném megköszön-
ni a karcagiaknak a támogatását, hi-
szen ha 2012-ben az a lelkes huszon-
két kertművelő nem nevez be „A 
legszebb konyhakertek” program-
ba, nincs egy lelkes zsűri és Lingné 
Orosz Hajnalka sok-sok segítsége, 
akkor talán nem kerül 2013-ban or-
szágosan is meghirdetésre. Ehhez az 
eredményhez mindenki munkájára, 
segítségére és támogatására szük-
ség volt. Köszönöm ezért Karcag 
Város Önkormányzatának, képvi-
selőinek, intézményeinek, a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak, Dobos 
László polgármester úrnak, Rózsa 
Sándor jegyző úrnak, a karcagi vál-
lalkozóknak, a médiafelületeknek, 
a Földművelésügyi Minisztérium-
nak, háttérintézményeinek és legfő-
képp dr. Fazekas Sándor miniszter 
úrnak a segítségét, támogatását. El-
ismerés illeti a kertművelőket, hi-
szen az ő munkájukat is méltatja 
ez a bejegyzés, nélkülük nem vál-
hatott volna ilyen elismertté a kert-
kultúránk.

Úgy érzem, a legnagyobb köszö-
netet Bosnyák Imrének kell, hogy 
mondjam, hiszen több, mint negyed 

évszázada mellettem áll. Az ő oda-
adó segítsége, támogatása, kitartá-
sa nélkül nem tartanék ott, ahol va-
gyok, és ez a program nem lehetne 
olyan sikeres, mint amilyen az 5 év 
alatt lett.

- A díj az öt évnek a méltó meg-
koronázása. Vannak-e már esetleg 
az idei évvel kapcsolatos tervek?

- Természetesen vannak terveim. 
Az idei év a termőföld, a talaj vé-
delmének az éve lesz, hiszen a ter-
mőföld egy olyan természeti kin-
csünk, amire vigyáznunk kell. Ha 
nem bánunk vele jó gazda módjá-
ra, tönkretesszük, és akkor azt ké-
sőbb már nem tudjuk pótolni. Ép-
pen ezért fontos, hogy megfelelő táp-
anyag utánpótlást végezzünk, nem 
mindegy, milyen talajművelési tech-
nikákat, módszereket alkalmazunk, 
milyen vízgazdálkodást folytatunk, 
stb. Ahhoz, hogy ezt az elvárást min-
denki jól tudja teljesíteni, minden 
segítséget igyekszem majd megad-
ni a kertművelőknek. Bízom ab-
ban, hogy a tavalyi „Hasznos rova-
rokat a kertbe” témához hasonlóan, 
ebbe is nagy lelkesedéssel vágnak 
bele, és szép eredményeket érnek 
majd el. Nagyon szeretném továb-
bá, ha végre átlépnénk azt a bűvös 
százas határt a kertnevezéseket ille-
tően. Éppen ezért én biztatok és ké-
rek is mindenkit, hogy ha van kert-
je, konyhakertje, gyümölcsöse, bát-
ran mutassa meg: nevezzen be az 
idei programba!

Kapás Mónika

Magyar Örökség Díjat kapott Kovács Szilvia és „A legszebb konyhakertek” program

(...folytatás az 1. oldalról)
Ez így volt több száz évvel ez-

előtt, és így van ez ma is. Ami éke-
sen bizonyítja, a NAK választás, hi-
szen az országban a legmagasabb 
számban mentek el választani, dön-
teni a gazdák. Ez a múltból gyöke-
rezik, ugyanúgy, mint ez az épület. 
Úgy nőttünk fel, hogy ez az épü-
let már itt volt, a múltból gyöke-
rezett, régi, de belülről vadonatúj. 
Ugyanúgy, mint az a gazdahagyo-
mány, ami szüleink, nagyszüleink, 

dédszüleink hagyományából ered, 
de ma már modern gépekkel, esz-
közökkel dolgoznak. Bízom ben-
ne, hogy a központot - amit a gaz-
daháznak neveznék majd inkább - 
a Karcag és környéki gazdák belak-
ják, otthont ad a gazdáknak, és úgy 
válik szolgáltató központtá - mond-
ta Kovács Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke, aki minden magyar gazdá-
nak jó termést kívánt. 

DE

Átadták a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 
Szolgáltató Központot

(...folytatás az 1. oldalról)
Akik tavaly is főztek, s megkós-

tolták a karcagi ételeinket, otthon 
is kipróbálták, és ízlett nekik. Ez-
zel elérte a találkozó a célját, hi-
szen így körbeadjuk a kunsági ízek 
hagyományát. Ma a toros ételek 
mellé kemencében hagyományos 
kunsági kenyeret is sütöttünk, amit 
már forrón sokan megkóstoltak. 
Ezt a hagyományt szeretnénk to-
vább vinni és átadni a fiataloknak 
is - mondja a házigazda.

Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke fiaival kolbászt töl-
tött. Kiderült, már a gyerekek is ru-
tinos disznótorozók. 

- Gyerekkoromban évente több 
családi disznóvágás volt, ahol a tál 
tartása, a darálás, a kolbászkóstolás 
a mi feladatunk volt, közben beleta-
nultunk a hagyományokba - mond-
ja az elnök, aki szerint a kora reggeli 
felkeléstől a perzselésen, kóstolga-
táson át, a disznótor minden részé-
nek megvan a maga szépsége. 

- A gyerekeim is nagyon élvezik, 
nem munkának fogják fel, hanem 
családi, baráti eseménynek. Gyerek-
koromban mindig küldtük és kap-
tuk a kóstolót, tudtuk kinek finom a 
hurkája, a kolbásza, kinek gyengébb 
a toros káposztája, s azt is, kinek van 
jó hentese. Mint minden gyermek, 
szívesen kóstoltam az abalében 
megfőtt malacfülét, a májat, a fej-
húst, de a toros káposzta, az orjale-
ves, a májas hurka, a hagymás vér, a 

sült hónaljpecsenye is a kedvencem 
- állítja Kovács Sándor.  

Pecsenka Andrástól, a délvi-
déki Bácskossuthfalváról érkezett 
csapat vezetőjétől megtudtuk, ők 
kétféle töltött káposztát készíte-
nek, az egyikbe ugyanis a rizs he-
lyett gerslit tesznek. 

- A hagyományos disznótoros 
ételeket mi is készítjük, bár na-
gyon kevés falusi disznótor van ná-
lunk. Mi is ugyanúgy dolgozzuk fel 
a disznót, mint Karcagon. Megta-
nultuk az itteni juhászoktól, hogy 
csak ami volt a pusztán, olyan 
alapanyagokat szabad fűszerként 
használni. A tartósítást füstöléssel 
oldjuk meg ma is. 

A felvidéki csapat Sárosfáról ér-
kezett Vasik Lászlóval. 

- Nálunk már a disznótor kihalt, a 
mi korosztályunk gyerekként sok-
ban vett részt. Cseh nemzeti ételt 
főzünk, knédli lesz dísztelt káposz-

tával és sült hússal. A káposztát ott-
hon savanyítottuk, köménymag, al-
ma, szemes feketebors, babérle-
vél van benne, a húst megsózzuk, 
megsütjük fokhagymán, kömény-
magon, a knédlit - főtt tészta -, mint 
a kenyeret felszeljük, ez a köretet 
helyettesíti - sorolta a szakács.

A székelykeresztúri csapat Ágos-
ton Dénes vezetésével lecsipecsit 
készít puliszkával, cika káposztával.

- A lecsipecsit torokpecsenyé-
nek is hívják, a disznó torok részé-
ről veszik le a húst. Disznóvágásnál 
ez hagyományos étel, ugyanúgy, 
mint Karcagon a hagymás vér. A ci-
ka káposztát hordóban kaporral, 
tormával érleljük, a puliszka kuko-
ricadarából készül, s köretként tá-
laljuk. A karcagihoz képest nálunk 
hagymás vér nincs, s a kolbászba 
sem teszünk őrölt pirospaprikát - 
tudjuk meg Ágoston Dénestől.

DE

Megrendezték a Kárpát-medencei 
Hagyományos Disznótort

Képünkön a Konok Kunok csapata
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A tanév hetedik helyesíró ver-
senyét rendezte meg a KÁIAMI 
Kováts Mihály Általános Isko-
lai Tagintézmény január 23-án, 
kedden. Ezzel párhuzamosan 
pedig a hatodik éve meghirde-
tett ÖKO-tárgy pályázat ered-
ményhirdetésére is sor került.

Chrappáné Papp Ágnes tagin-
tézmény-vezető elmondta, hogy a 
helyesíró versenyre öt iskola ösz-
szesen huszonkét tanulóval neve-
zett. A verseny kifejezetten az al-
sós gyerekeknek szólt, akik a tan-
tárgyukhoz és a helyesíráshoz 
kapcsolódó feladattípusokban 
mérték össze tudásukat. - Szeren-
csére mindig lelkesen neveznek, 
és vesznek részt ezeken a verse-
nyeken a gyerekeink – mondta a 
tagintézmény-vezető, aki hozzá-
tette, hogy az eredményre se kel-
lett sokat várnia a versenyzők-
nek, hiszen közvetlenül a teszt 
megírása után kijavították azo-
kat, és kihirdették az eredménye-
ket.

Ezzel párhuzamosan pedig az 
ÖKO-tárgy pályázat eredmény-
hirdetésére is sor került. A „Só-
gyurma-művészet” című ÖKO-
tárgy pályázatra öt iskola nyolc-
vanhat tanulója küldött be pá-
lyázatot, akiknek tizennyolc pe-
dagógus segítette a munkáját. 

- Olyan sógyurma pályázatokat 
kellett beküldeniük a nevezők-
nek, amelyek elsősorban hasz-
nálati tárgyak. A zsűrinek pe-
dig nagyon-nagyon nehéz volt 
a döntés – mondta Chrappáné 
Papp Ágnes.

Az idei ÖKO-tárgy verseny zsű-
rijében dr. Kovácsné Mikola Éva, 
Kazár Imréné nyugdíjas pedagó-
gusok, valamint Antalócziné Ba-
logh Ágnes pedagógus foglalt he-
lyet, aki önálló díjakat is felaján-
lott saját kézműves munkáiból a 
legtöbb pályamunkát beküldők-
nek. - A beküldött alkotások-

ból az iskola aulájában kiállítás 
is nyílt, amelyet néhány héten ke-
resztül bárki meg is tekinthet – 
árulta el a tagintézmény-vezető. 
Chrappáné Papp Ágnes kiemel-
te, hogy a helyesírási verseny fő-
szervezője Urbán Sándorné pe-
dagógus volt, míg az ÖKO-tárgy 
pályázaté Nyíriné Kátai Kata-
lin, aki a kézműves szakkörük 
vezetője is. Ugyanakkor min-
den kolléga maximálisan kivette 
a részét a szervezésből, lebonyo-
lításból.

Kapás Mónika

Helyesírási verseny és ÖKO-tárgy pályázat a Kováts-ban
A helyesírási verseny eredménye:

2. osztályosok:
1. helyezett: Molnár Liza Szonja (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
2. helyezett: Séta Zalán Zorán (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
3. helyezett: Kis Emma (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

3. osztályosok:
1. helyezett: Darabos Lehel (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
2. helyezett: Soós Réka (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
3. helyezett: Rácz Anna (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)

4. osztályosok:
1. helyezett: Hegedűs Anina (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
2. helyezett: Jónás Lili Hanna (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
3. helyezett: Fekete Csilla (Györffy István Kat. Ált. Isk.)

A „Sógyúrma-művészet”című 
ÖKO-tárgy pályázat díjazottjai :

2. osztályosok:
1. helyezett: Kele Nóra (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)
2. helyezett: Tóth Imre Bence (KÁIAMI Kováts Mihály Ált. Isk. Tagint.)
3. helyezett: 2. osztályos rajzszakkör (KÁIAMI Kováts Mihály Ált. 
Isk. Tagint.)
Különdíj: Tóth Imre Bence (KÁIAMI Kováts Mihály Ált. Isk. Tagint.)

3. osztályosok:
1. helyezett: Makó Dorina (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
2. helyezett: Tőkés Zsolt (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
3. helyezett: Kiss Attila (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
Különdíj: Kiszelák József (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

4. osztályosok:
1. helyezett: Marsi Illés Magor (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
2. helyezettek: Szabó Boglárka és Kohári Emese (KÁIAMI 
Kováts Mihály Ált. Isk. Tagint.)
3. helyezett: Szegedi Mátyás (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
Különdíjasok: Mándi Iván Alex (KÁIAMI Kováts Mihály Ált. Isk. 
Tagint.) és Szabó Stefánia (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

A Szentannai Sámuel Közép-
iskola és Kollégium négy vég-
zős osztálya a Déryné Kulturá-
lis Központban tartotta janu-
ár 26-án szalagavató ünnep-
ségét, ahol az osztályfőnökök 
szalagtűzése után a jelenlévő 
szülők, nagyszülők, pedagógu-
sok négy táncot - angol és bé-
csi keringő, hortobágyi pász-
tortánc és bécsi keringő-szving 
tánckombináció - láthattak a 
végzősöktől, akik ezt követően 
egy-egy szál virággal köszön-
tötték szüleiket.  

Szalagavató a Szentannai Középiskolában
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Az idei tanévben harmadik alkalommal 
rendezték meg az Agro Napló országos me-
zőgazdasági szakfolyóirat, illetve a Mezőgaz-
dasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos 
Szövetsége által szervezett „MezőgépÉSZek” 
országos szakmai csapatversenyét.

A Szentannai Sámuel Középiskola és Kol-
légium intézményét a „Deere Service” ötfős 
csapata képviselte.

Az első fordulóban az ország 37 csapatá-
val mérték össze tudásukat 130 kérdésből 
álló tesztfeladatban és 7 részes bingó fel-
adatsorban.

Az országos döntőre január 25-én került 
sor az AGROmashEXPO – AgrárgépShow 
rendezvény keretein belül, amelyre a hat 
legtöbb pontot elért csapatot hívták meg.

A versenyen nemcsak szakmai elméleti, 

hanem gyakorlati tudást igénylő feladatok 
is szerepeltek.

Magabiztos szerepléssel csapatunk az el-
ső helyezést érte el, amellyel elnyertük a fő-
díjat, amely a Földművelésügyi Minisztéri-
um jóvoltából egy négynapos szakmai ta-
nulmányút Németországba: két csúcstech-
nológiás traktorgyár – a Fendt és a John 
Deere nevekkel fémjelzettek – meglátoga-
tása.

A csapat tagjai: Apagyi Bence, Fülöp Im-
re Géza, Kovács Norbert, Kun Zoltán, Tóth 
Zoltán.

A csapatot az álom valóra válásában a gé-
pész munkaközösség pedagógusai és a gép-
tan dolgozói segítették. Köszönjük!

Simon Gyula
szaktanár

A Karcagi Nagykun Református Általános Isko-
la a IV. korcsoportos futsal megyei döntőt decem-
berben megnyerve bejutott az országos döntő-
be, ahol megyénket iskolánk képviselte. A verseny 
megrendezésére Békéscsabán került sor február 
2-4. között. Összesen 860 csapat nevezett ebben 
az évben erre a versenyre. A 19 megyebajnok és 
Budapest győztes csapata mérte össze tudását a 
hétvégén. Iskolánk a „B” csoportba került, ahol Ka-
zincbarcika, Celldömölk, Zalaszentgrót, Békéscsa-
ba sportiskoláival kellett felvenni a küzdelmet. Egy 
győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a 

csoportban a 4. helyet szereztük meg. A gyerekek 
óriásit küzdöttek minden egyes csoportmérkőzé-
sen, mivel a fizikai magasságot és súlykülönbséget 
minden egyes mérkőzésen a játékban kellett ki-
egyenlíteni. A második napra teljesen elkészültek a 
labdarúgóink az erejükkel, de így is a nagyon szép 
országos 16. helyezést értünk el a döntőben a 860 
versenyző csapat közül. Gratulálok minden egyes 
tanulónak a kiemelkedő teljesítményéért. Köszö-
nettel tartozunk a szülőknek a két napos odaadó 
szurkolásért és minden segítségért.

Iskolavezetés, Orosz István testnevelő

Valóra vált álom a Szentannaiban

Országos sporteredmény a Refiben

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 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Baj-

csy-Zsilinszky utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: családsegítői feladatok ellátása (gyermekjóléti alapellá-
tás, illetve szociális alapellátás) az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. 
(I.7.) SZCSM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség, szociális munkás, 

szociálpedagógus, szociálpolitikus, stb.,
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál vagy Központnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó 
képesség, önálló munkavégzés, empátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szak-
mai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követő-
en; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztve-
vők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla nyújt 

a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kar-

cagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 14-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
Elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a szszkkarcag@gmail.com 
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázat alapján 
a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szakmai vezető és a fenntartó képvi-
selőjének bevonásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

CSALÁDSEGÍTŐ

Hirdetmény
Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal a szociális ellátások közül az ápolási díj 
emelkedéséről az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket:

Az ápolási díj alapösszege 2018. január 01. napjától 31.000 
Ft-ról 32.600 Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei:

- alapösszeg:    32.600 Ft
- emelt összegű ápolási díj:  48.900 Ft
- kiemelt ápolási díj:  58.680 Ft
Első alkalommal a 2018. január hónapra járó ápolási díjat 

kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegé-
nek változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj 
összege kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg 
emelkedése miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes 
összegben illeti meg.

     Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal

      hivatalvezető
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 - Mentálhigiénés szakem-
ber (Karcag),

 - Csecsemő- és kisgyermek-
nevelő, óvodapedagógus 
(Kunmadaras),

 - Fejlesztő pedagógus - gyógy-
pedagógus (Karcag),

 - Pályatanácsadó (Karcag),
 - Pszichológus (Karcag),
 - Szociális gondozó, szak-

gondozó (Karcag),
 - Pénzügyi-számviteli ügy-

intéző (Karcag),
 - Banki ügyintéző (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisúj-

szállás),
 - Asztalos - egyszerűsített 

foglalkozás (Karcag),
 - Textilipari kikészítő (Kis-

újszállás),
 - Ruházati gép kezelője és 

gyártósor mellett dolgo-
zó (Kisújszállás),

 - Tehergépkocsi-vezető - egy-
szerűsített foglalkozás (Kar-
cag),

 - Traktorvezető - egyszerű-
sített foglalkozás (Karcag),

 - Intézményi takarító, kise-
gítő (Karcag),

 - Egyéb, máshova nem so-
rolható egyszerű szolgálta-
tási és szállítási foglalkozá-
sú - egyszerűsített foglal-
kozás (Karcag).

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/

Adójogszabályok - 2018
címmel

2018. február 16-án 9.00 – 12.00 között
az adójogszabályok 2018. évre vonatkozó 

változásairól tartanak előadást a 
NAV Tájékoztatási és Koordinációs Osztályának

munkatársai
a KARCAGI Járási Hivatal épületében

(Karcag, Ady Endre u. 4.)

A rendezvényen elsősorban a 2018-ban hatályba lépő anyagi 
adójogszabályok változásairól (Szja, EHO, Szocho, KATA, ÁFA, 
TAO, KIVA) és az új eljárási szabályokról adunk tájékoztatást.

Várunk minden érdeklődőt!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

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.
2018. február 14.
(szerda) 8.00 óra

Kálvin u. 9.
2. a. osztályban

tanít: Urbán Sándorné
Játékosság a matematika 

órákon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

2018. február 21.
(szerda) 8.00 óra

Kálvin u. 9.
2. a. osztályban

tanít: Magyar Sándorné
Játékosság a magyar nyelv 

és magyar irodalom órákon

A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási 
Osztály aktuális 

állásajánlatai:

Lapzárta: 
2018. 

február 12. 
(hétfő) 
12 óra



2018. február 9. 7
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2018. február 9. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Agrárpercek - mezőgazdasági
  magazin
 NAK iroda átadó ünnepsége
19.00 Nótapercek a Morgó Csárdából
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
  magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: Karcag város költségvetése
 Karcagi hírek:
 - Adomány a kutyamenhelynél
 - Farsangra készülnek az ovisok
 - Új padfűtés a templomban
 - Változások a Kormányablakban
 - Program előzetes Berekfürdőből
 - Kevés a szállodai szakember
 Háttér
 Búcsúebéd Lévai Kálmánnal
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Véradók köszöntése
21.40 Nótacsokor

2018. február 13. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet - Egyetemes imahét
19.10 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise - Egyetemes imahét
20.25 Tepertő és Pörc Fesztivál - színpadi 
 műsorok

2018. február 15. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek 
18.40 Agrárpercek - mezőgazdasági 
 magazin
 Agrárkamara Erős Vidék című 
 rendezvénye
19.00 Nótapercek a Morgó Csárdából
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor                 
 Téma: megyebál után
 Karcagi hírek:
 - Szódatörténeti kiállítás
 - Klímakonferencia
 - Idei tervek az óvodában
 - Népszerű az e-személyi
 - Most érdemes szállást foglalni 
 nyárra 
 - Internetes vásárlás veszélyei
 Háttér
 Búcsúebéd Lévai Kálmánnal
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Szentannaisok szalagavató 
 ünnepsége

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

Február 10. (Szombat)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 11. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár

 (Kórház utca)

Gyógyszertári 
ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2018. február 06.
Tasi Mária - Danó Sándor

Halálozás
Láposi Imréné 
(Szabó Anna) 
 (1930)

Ökrös Imréné 
(Bajnóczi Ilona) 
 (1930)

Pekár Ferenc 
 (1964)

Décsei Gergely 
 (1932)

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Február 10-11. 
 Dr. Terjék Imre
 Karcag, Duna utca 7. 
 Tel.: 06/20-939-4650

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

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 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 3 
évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 

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

lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény és a kapcsolódó rendeletek által meghatározott 
feladatokat ellátja.

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. 

mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó képesíté-
si előírások,

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatnál vagy Központnál szerzett legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és prob-
lémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia, to-
lerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat-
ok 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 pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Kun Csilla nyújt a 06-59/311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat-

nak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, 
Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-1/2018., 
valamint a munkakör megnevezését: 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 munkáltatói jogkör gyakorlója, a szakmai vezető 
és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

ESETMENEDZSER

Horgászok Figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület tár-

sadalmi munkát szervez (nádvágás) 
február 11-én (vasárnap) 8.00-12.00 
óráig a Téglagyári horgásztónál 
azok részére, akik ebben az évben a 
tavon szeretnének horgászni. A tó-
ra éves területi engedéllyel rendelke-
zőknek 15 óra társadalmi munka kö-
telező. Értéke: 1000 Ft/óra. Szerszámot 
mindenki hozzon magával. Kérjük, hogy a tó-
ra az engedélyeket március 15-ig vásárolják meg, vagy jelezzék a 
vásárlási szándékukat, mert utána a horgászhelyek kiosztásra ke-
rülnek az új belépők között. Eső esetén a társadalmi munka egy 
héttel később kerül megtartásra.

Elnökség
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szoru-
ló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Eladó összkomfortos családi ház a 
Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás+nappalis, felújított 
családi ház, melléképületekkel eladó. 
Lakáscsere is lehetséges I. emeletig. 
Tel.: 06/30-218-9818.

A várostól 5 percre, a Rokkantkert-
ben kertföld, lakható épülettel, vil-
lannyal, fúrt kúttal eladó. Tel.: 06/20-
282-4477.

Eladó 2 szobás, összkomfortos, föld-
szinti, 49 m2-es, központhoz közeli, tel-
jesen felújított Széchenyi sugárúti lakás. 
Ára: 7.350.000 Ft. Tel.: 06/30-743-1691.

Eladó Karcagon a Kisvénkertben, a 
Kékvirág utcában egy 939 m2 telek, 
fele felkerítve, rajta lakókocsi, fúrt 
kút. Tel.: 06/30-216-9216.

80 m2-es kétszobás családi ház el-
adó, 541 négyszögölös telekkel. Tel.: 
06/30-696-5288.

Megvételre keresek földszinti vagy 1. 
emeleti 2 szobás, jó állapotban lévő 
lakást. Tel.: 06/30-850-3345.

Karcag városközpontban, 50 m2-es 
IV. emeleti, kétszobás lakás eladó 
(bolt, óvoda, iskola, bölcsőde a kö-
zelben). Tel.: 06/30-208-0095.

Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején, két ingatlan, 1 
ház nagy portával + műhely építés-
re, vállalkozásra eladó. A két ingatlan 
egybe nyitható, két utcáról megkö-
zelíthető. Tel.: 06/30-647-6496.

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

Kopasztott kövér kacsa rendelhe-
tő minden péntekre húsvétig, illetve 
a készlet erejéig. Cím: Karcag, Soós 
István utca 12. szám. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhakészen, 
kalodába rendezetten, sorba rakva 
(bükk, tölgy és gyertyán vegyesen). 
Ára: 15.000 Ft/kaloda. Ingyenes ház-
hozszállítással. Tel.: 06/30-839-6710.

Hajdu Aquastic 200 literes, kb. 1 éves 
villanybojler fél áron azonnal elvihe-
tő. Tel.: 06/30-619-2694.

Karcagon szalma eladó! (Mennyiség: 
1000 db, ára: 1500 Ft/q, méret: 120 cm 
x 150 cm.) Szállítás és rakodás meg-
oldható. Tel.: 06/70-370-1149.

Eladó Renault Megane 1,5 DCI 2003-
as, 5. havi, kék, friss műszakival, fel-
újított motorral, új akksival, akár ga-
ranciával, 700.000 forintért. TZ-4K 14 
B kistraktor gyári festéssel, kitűnő ál-
lapotban 700.000 Ft, kombájntiszta 
cirokmag házhoz szállítva 5.000 Ft/q. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó jó állapotban lévő gáztűzhely 
(palackosra is köthető), sötét színű do-
hányzóasztal, új, egyágú fa létra (3,6 
m) Karcagon, a Szent István sgt. 36. 
alatt. Érdeklődni 10.00-16.00 óráig. 

Elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban eladó (házhoz viszem). 
Bármilyen MTZ-t, Simsont, pótko-
csit vásárolok saját részre. Tel.: 06/70-
302-4409.

Használt fehér konyhabútor eladó.  
Tel.: 06/30-205-0052, 06/70-945-3391.

Legújabb típusú hallókészülék telje-
sen új állapotban eladó. Ár: 63.000 
Ft. Tel.: 06/30-743-1691.

Eladó Csepel 125-ös (csak a motorja), 
papírtéglanyomó prés, dongómo-
tor meghajtású kerékpár, 220 V-os 
cirkula, robi 151-es (rotakapával, pót-
kocsival). Tel.: 06/30-216-9216.

Eladó kétszárnyú vas ajtólap, marmon-
kanna, tükör (keretben), éjjeli lámpa, 
mákdaráló, férfi ruhaneműk, parabo-
latartó, konzol (fejjel), körfűrész, cipők, 
orsós magnó (szalagokkal), és egyéb 
apróságok. Tel.: 06/30-849-2295.

Garázsvásár február 10-én (szomba-
ton) 9.00-13.00 óráig! Heverő, éjjeli-
szekrények, sörös poharak, bögrék, 
cipők, kabátok, könyvek, ruhák, és 
sok más. Cím: Karcag, Reggel utca 33 
szám. Tel.: 06/30-696-5288.

Termelői mézvásár február 10-én (szom-
baton) 9.00-13.00 óráig! Igény szerint 
házhoz is viszem! Cím: Karcag, Reggel 
utca 33. szám alatt (a nagykapuban). 
Tel.: 06/30-696-5288.

Ebédlőszekrény (8 darabból álló) és 
dohányzóasztal eladó. Tel.: 06/30-
696-5288.

Eladó 4 részes világos színű szekrény-
sor. Ugyanitt gyöngyösök eladók, akár 
felpucolva is. Tel.: 06/20-585-1734.

Kovács satu, kézi hajtású morzsoló, 
daráló, mákdaráló, ásó, kapa, vasvil-
la, lapát, gereblye, csákány, kalapács, 
kőműveskalapács, és sok más eladó 
Karcagon, a Hunyadi utca 40. szám 
alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

Sarokülő garnitúra + 1 db fotel (30.000 
Ft) és újszerű állapotban lévő rekamié 
eladó. Tel.: 06/30-432-3225.

Eladó nagyméretű itatóvályú Kar-
cagon, a Forint utca 8. szám alatt. 
Tel.: 06/30-590-0818.

Orion típusú 70 cm-es képátmérőjű 
színes TV üzemképesen eladó (8.000 
Ft). Tel.: 06/70 -638-5818.

Eladó 1 db 3 szálas Interlock és 1 db 
sima Textima varrógép. Tel.: 06/30-
480-9442.

Kisbálás széna és cékla eladó. Tel.: 
06/20-406-6768.

Társkeresés
77 éves férfi keresi párját Karcag és 
környékéről. Tel.: 06/30-579-5063.

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

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

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

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

Nyugdíjas ápolónő beteggondo-
zást, gyermekfelügyeletet, takarítást, 
esetleg állandó gondviselést vállal. 
Tel.: 06/30-238-2918.

Feleslegessé vált papír- és fémhulla-
dékait ingyen elszállítom! (Mosógép, 
hűtőgép, gázkészülékek, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalok. Tel.: 
06/30-599-9238.

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

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig
Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. február 16-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

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 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Kar-

cag, Püspökladányi út 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok: a fogyatékkal élő személyek számára az esztéti-
kus, tiszta és biztonságos környezet megteremtése, fenntartása. 
A gondozottak felügyelete. Foglalkozások vezetése, szabadidős, 
kulturális és integrált programok szervezése, lebonyolítása. Ad-
minisztrációs feladatok és gondozási feladatok végzése.

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

Pályázati feltételek:
 - középfokú képesítés, szociális végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett 
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és probléma-
megoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes 
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-
lata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pá-
lyázást követően, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az 
eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Köz-
pont címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 16-1/2018., valamint a munka-
kör megnevezését: gondozó.
Elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

GONDOZÓ
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Február 1-jén Mezőtúron rendezték meg a református iskolák közötti 
országos döntőt. Két korcsoportban, 10 és 14 éves fiúk és lányok mérték 
össze tudásukat a város három sportcsarnokában. Mi az U10-es lánya-
inkkal voltunk jelen ezen a fantasztikus rendezvényen. A sorsolás finto-
raként, a két évvel ezelőtti két döntős csapat, a Karcag és a Balmazújvá-
ros csapott össze, és tudnivaló volt, hogy aki ezt a mérkőzést megnye-
ri, valószínű megnyeri az egésznapos tornát is. Sajnos a gyerekek „min-
dent elkövettek”, hogy nehogy megszerezzük ezen a napon az aranyér-
met. Nem tudom, hogy a kezdeti izgalomnak köszönhető-e, vagy csak a 
Jóisten akarta így, de mindenki ellenünk játszott, és sikerült 4 góllal ki-
kapni egy nálunk egyáltalán nem erősebb, de ezen a napon jobban ját-
szó Balmazújvárostól. (A Balmazújváros meg is nyerte a nap végén a baj-
nokságot.) 

Nagy sírások közepette, és egy alapos fejmosás után megfogadták 
a lányok, hogy mindent elkövetnek azért, hogy éremmel térjünk ha-
za. A szerencsi csapatot 7 góllal megverték a lányok, így délután jöhe-
tett a helyosztó mérkőzés a bronzéremért. Idegőrlő csatában ismét sike-
rült kapufák tömkelegét lőni, és a helyzeteink sokaságát kihagyni. Vé-
dekezésben ezen a mérkőzésen helyén volt a szíve a csapatnak, és 2 gól-
lal sikerült legyőzni a házigazda csapatát, így a gyerekek nyakába kerül-
hetett a bronzérem. 

A verseny színvonalát és erejét tükrözi, hogy 12 csapatot díjaztak 
éremmel. Veszprémtől Pécsig, Balmazújvárostól Ceglédig csupa nagy 
múltú csapatok utánpótláskorú gyerekei vettek részt ezen a tornán. Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből egyedül csak a karcagi lányoknak sikerült 
éremmel hazatérni. 

Üdvözítő, hogy a nap végére egy különdíjasunk is volt, ugyanis min-
dig mondom, hogy a számok nem hazudnak. A sportban az elvégzett 
munka, ha nem is rögtön, de egy idő után visszaadja a beléje fektetett 
bizalmat. Ezen a napon a 10 éves lányok között Bánhegyesi Lili gólki-
rálynő lett, és egy csodálatos emlék mellé, egy gyönyörű kupát is elhoz-
hatott. Gratulálok Lilinek a többéves kitartó munkájáért!

Szeretnék köszönetet mondani Orosz Pistinek, hogy ha a református is-
kolával kapcsolatos sportrendezvényekről van szó, mindig teljes mellszé-
lességgel áll mellettem, és támogat minden elképzelésemet. Köszönöm!

Balog Zoltán edző

Szépen csillog a bronzérem is Tisztelt karcagi lakosság, tisztelt gazdálkodó szervezetek!

A Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft. tájékoztatja Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társa-
ságok központi irodájának, és ezzel együtt az ügyfélszolgálatának a címe megváltozott:

Az új postai cím:  5300 Karcag, Petőfi út 1/e
Személyes ügyfélszolgálat: 5300 Karcag, Petőfi út 1/e
Telefon: 06/59-503-317, 06/59-503-318
e-mail: info@ktkkft.hu, info@nkkft.hu

Személyes ügyfélfogadás: kedden és csütörtökön:  08.00-15.00 óráig
 szerdán: 06.00-18.00 óráig
 hétfőn és pénteken: nincs ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleinket, hogy a hulladékszállítási rend a 2018. év I. félévében 

az alábbiak szerint alakul:
Karcagon:

Hulladék megnevezése: Szállítási rend:

Vegyes kommunális hulladékszállítás
(szürke kuka)

minden héten 1 alkalommal

Elkülönítetten, szelektíven gyűjtött hulladékok
(sárga kuka és sárga zsák)

minden páratlan héten

Szerves kerti zöldhulladékok
(barna kuka és barna zsák)

2018. március 12-től minden héten

Köszönjük Önöknek a támogató együttműködésüket! 

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Kedves karcagi lakosok!
Hagyományainkhoz híven az idén is megjelent 
az elmúlt év jeles eseményeit magába foglaló 

Karcagi Kalendárium.

A kalendárium megvásárolható az 
Ifjúsági Ház - Csokonai Könyvtár 

épületében a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt.

Kedd-péntek:  10.00-18.00 óra
Szombat:  08.00-12.00 óra

Ára: 600 Ft


