
A magyar kultúra napja al-
kalmából január 22-én, ked-
den átadták a Karcag Város 
Kultúrájáért Díj és Karcag 
Város Sportjáért Díj elisme-
réseket, valamint az emberi 
erőforrások miniszterének ki-
tüntetéseit a Déryné Kulturá-
lis Központ színháztermében.

A rendezvényen Gánóczy 
Ferenc pedagógus szavalata 
után dr. Székely István, város-
unk díszpolgára, az Infogroup 
Ingatlanfejlesztő cégcsoport 
ügyvezető igazgatója, tulajdo-
nosa mondott ünnepi beszé-
det.

A köszöntő gondolatok után 
a magyar kultúra napja alkal-
mából az emberi erőforrások 
minisztere Miniszteri Elismerő 

Oklevél elismerést adományo-
zott Andor László Istvánné 
matematika-fizika szakos pe-
dagógus részére.

Miniszteri Elismerő Okle-
vélben és Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült Dorkovics Ágnes ma-
gyar-történelem szakos pe-
dagógus és Csányiné Nagy 
Julianna pedagógus.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Több mint ezerkétszáz új 
dokumentummal bővült 
a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár Csokonai Könyv-
tárának állománya. A ré-
gi és új kötetek kölcsönzése 
mellett további más lehető-
ségeket is kínál a könyvtár, 
ezekről Fülöp Ilona könyv-
tárvezető beszélgettünk.

- Mekkora jelenleg a könyv-
tár állománya, és mennyi új 
dokumentum érkezett az el-
múlt évben?

- Jelenleg 107.930 darab 
dokumentumunk van, eb-
ben benne vannak a fel-
nőtt könyvtári, szakkönyv-
tári, gyerekkönyvtári köny-
vek és a hangdokumentu-
mok (CD-k, DVD-k) is. Most 
1.283 új dokumentummal 
bővült a könyvtár állomá-
nya, ebből kettő DVD, a töb-
bi viszont könyv.

- Mi alapján választják 
ki a könyveket?

- Igyekszünk a legújabba-
kat beszerezni a szórakozta-
tó irodalomtól kezdve a szak-
könyveken át mindenfélét. Az 
egészen picurkáktól a nyug-
díjasokig mindenkit próbá-

lunk ilyen szempontból ma-
ximálisan kielégíteni. Sok-
szor megkérdezzük az olva-
sóinkat, hogy milyen stílusú 
könyveket szeretnek olvasni, 
és akkor azokat igyekszünk 
beszerezni.  

(Folytatás a 3. oldalon...)
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A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 
értesíti a város lakosságát, hogy 

2019. január 31-én 
(csütörtökön) 

15.00 órai kezdettel
a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza 
1. sz. tanácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

A képviselő-testület az ülésén a Karcag Városi Önkor-
mányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet 
közmeghallgatással egybekötve tárgyalja, ahol az állam-
polgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdést, ja-
vaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk!

Dobos László
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

Év végén a Bűnmegelőzési Alapítvány megalapította az 
„Év Rendőre” Díjat, amelyet Györfi Sándor Kossuth-díjas 
karcagi szobrászművész tervezett és készített el. Az elisme-
rés évente egy, a kapitányság területén dolgozó, hosszú ide-
je kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőr kaphatja meg. 

- Első alkalommal Antal Szabolcs c. rendőr zászlóst java-
soltam, mert ő az a rendőr, aki hosszú évek óta kimagasló tel-
jesítményt nyújt, és példaként állítható az állomány minden 
tagja elé - mondta Teleki Zoltán r. alezredes, a Karcagi Rendőr-
kapitányság vezetője.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Antal Szabolcs lett az 
„Év Rendőre”

Bővülő kínálattal várja olvasóit a 
Csokonai Könyvtár

A magyar kultúra napja városunkban



2 2019. január 25.

KÖZÉLET

Közéleti szilánkok

Mint egy rossz 
operettben…

Elnézést kérek az operettrajongóktól, 
de ennek az egész ellenzéki hajcihőnek 
meglehetősen „operettes” az utóélete. 
Különösen a hölgypolitikusok részéről. 
Ahogy elnéztem a nyilatkozó politikus úr-
hölgyeket, Szél kisasszonytól egészen Va-
dai Ágnes úrhölgyig bezárólag, az ope-
rettprimadonnák jutottak az eszembe. 
Amikor a harmadik felvonás elején ki-
penderülnek a színpadra, a cselekmény 
már elérte a tetőpontját, még egyszer ki-
engedik a hangjukat, és igyekeznek egy-
mást felülmúlni az „áriázásban”. Különö-
sen Vadai, mint egy rossz „drámai szub-
rett” szólít fel ellenállásra... A zárókép pe-
dig a Jobbik bonvivánja, Roy herceg nya-
kába veszi szíve választottját, és igyekszik 
fel vele a Parnasszusra. 

Az ember eltöpreng, és nem egészen 
érti, mint ahogyan már az elején sem ér-
tette azt, hogy például az önkéntes ala-
pon végzett és kifejtett munkát, mi-
ért tartják „rabszolgamunkának”? Az-
tán meg a kabaréba beillő jelenetek. Kö-
vetelések beolvasása a rádióba? Vala-
mi öt pontról volt szó, amit ha megkér-
deznénk a múlt szombatra meghirdetett 
tüntetésen tényleg a saját elhatározá-
sukból résztvevő tüntetőktől, senki nem 
tudná még saját szavaival sem elmonda-
ni, hogy mik voltak azok. Csak az ellenál-
lás, a tiltakozás és a sztrájk. Amolyan l’art 
pour l’art módon.

Tényleg operettforradalmárok ők. 
Noha, mint az egyik MSZP-s, azt hiszem 
kunhegyesi lakos, „parlamenti forradal-
márnak” kiáltotta ki magát. Elfelejtették 
volna, hogy vannak a tiltakozásoknak és 
a sztrájkoknak tényleg munkásmozgal-
mi hagyományai és formái? 

Ha annyira forradalmi a helyzet, mint 
ők gondolják, miért nem próbálkoznak 
például ülősztrájkkal? Nem bent a TV 
székházban, hanem kint a jó szabad le-
vegőn, a Kossuth téren? Tíz-tizenöt el-
lenzéki képviselő kiülhetne oda, bebu-
gyolálná magát jó meleg pokrócokba, és 
ülnének ott napról napra, és várhatnák, 
hogy csatlakozzon hozzájuk a „sztráj-
koló nép”. Hogy még nyomatékosabban 
kifejezzék az ellenállásukat, akár még 
élelmet és italt sem vennének maguk-
hoz. Nyilván mindenki tudja a választ, 
hogy miért. Tudják, hogy ez még komi-
kusabban nézne ki, mint a menzaebéd 
felháborodásuk. 

Arra aztán még gondolni is rossz, 
hogy bizony a tiltakozásoknak vannak 
ennél még nyomatékosabb formái is. Bi-
zony-bizony voltak olyan tiltakozók egy-
kor, akik elemi felháborodásuknak adva 
hangot, illetve „formát”, benzint locsol-
tak a ruhájukra, és elkattintottak egy 
öngyújtót.

Éppen 50 éve, 1969. január 20-án a 
Nemzeti Múzeum kertjében így gyújtot-
ta fel magát egy 18 éves külvárosi, autó-
szerelő ipari tanuló, Bauer Sándor. Tilta-
kozásul a szovjet megszállás és a dikta-
tórikus rendszer ellen. Követte a cseh Jan 
Palach példáját, aki a prágai Vencel té-
ren egy nappal azelőtt ugyanígy halt 
mártírhalált.

-ács-

A vidéki kistelepülések népességmegtartó erejének növelése 
és erősítése céljából indítja el a Magyar Kormány a Magyar Falu 
fejlesztési programot. A februárban megjelenő pályázatok rész-
leteiről január 16-án (szerdán) beszélt Szolnokon, a Városházán 
rendezett fórumon Gyopáros Alpár, a modern települések fej-
lesztéséért felelős kormánybiztos és Cseresnyés Péter, az Infor-
mációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. 

A tervek szerint pályázni lehet óvoda- és bölcsődefejlesztési, 
járdafelújítási, sportpark-létrehozási és temető-rendbentartási 
feladatok, beruházások megvalósítására, valamint a tartósan 
betöltetlen közszolgáltatások esetén pedig segíteni akarják az 
érintett háziorvosok, gyermek- és fogorvosok, védőnők lakha-
tását. A pályázók gyorsított elbírálásban részesülnek, a szaka-
szos pályázati felhívások ősz közepéig jelennek meg. Sikeres 
pályázatok esetén a támogatói okiratok aláírását követően, na-
pokon belül rendelkezésre állhatnak a megítélt támogatási ösz-
szegek a települési önkormányzatok számláján.

A fórumon a megjelenteket Piroska Miklós, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntötte.

Februárban indul 
a Magyar Falu program

Járványügyi érdekből, az influenzaszerű 
megbetegedések számának jelentős növekedése 

miatt a fertőzés veszélye és a járvány 
megelőzése érdekében a

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZBAN 
2019. JANUÁR 17-TŐL

az intézmény egész területére 
kiterjesztett látogatási tilalom 

van érvényben.

A látogatási tilalom 
visszavonásig érvényes.

Megértésüket, 
türelmüket köszönjük!

Nagyné László Erzsébet
főigazgató

LÁTOGATÁSI TILALOM

Lapzárta: 
2019. január 28. (hétfő) 

12.00 óra

Január 18-án ünnepélyesen is átadták a 100 millió forint tá-
mogatásból felújított kenderesi Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Liliom Óvoda felújított óvodai épületét. Mint Pádár 
Lászlóné polgármester avatóbeszédében elmondta, a felújítás-
hoz belső átalakítások-korszerűsítések, új főbejárat, fedett terasz 
és új udvari térburkolat is társult, de megújultak a vizesblokkok, 
akadálymentesítés és nyílászáró csere is történt, és a régi óvodai 
fektetők egy részét is korszerű új eszközökre cserélhetik. Kovács 
Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője gratu-
lált a beruházáshoz, és mint fogalmazott, mostantól a kenderesi 
családok megszépült, korszerűbb óvodába vihetik gyermekei-
ket. - A Magyar Kormány számára kiemelten fontos a gyerme-
kes családok életkörülményeinek javítása, amelynek része a szo-
ciális alapszolgáltatások, közintézmények fejlesztése is - mond-
ta a képviselő, majd a városi és megyei vezetőkkel megnézte az 
óvodások műsorát és a felújított óvodát is.

DE

Átadták a felújított 
kenderesi óvoda épületét

(...folytatás az 1. oldalról)
Az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Em-

lékérmet adományozott Vinczéné Gál Katalin pedagógus részé-
re, valamint Kecsmár Lászlóné és Mészáros Lászlóné pedagógu-
sok részére, akik egy későbbi időpontban veszik át az elismerést.

Karcag Város Képviselő-testülete a Karcag Város Kultúrájáért 
Díjat adományozta Nagyné Varga Csilla óvodapedagógus, Nagy 
Józsefné pedagógus, Rusóiné Szabó Magdolna pedagógus, 
Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna pedagógus és Kovácsné 
Kerekes Katalin közművelődési szakember részére.

A Karcag Város Sportjáért Díjat ebben az évben Egyed Zsolt, a 
sakkszakosztály vezetője kapta.

A díjakat Dobos László, Karcag város polgármestere adta át a 
kitüntetteknek.

A magyar kultúra napja alkalmából az ünnepi műsort a 
Varidance táncegyüttes biztosította (képünkön), aki a Magyar 
TáncRapszódia című előadásából adott elő egy részletet.

A rendezvényről bővebben a következő lapszámunkban számo-
lunk be.

Kapás Mónika

A magyar kultúra napja 
városunkban



2019. január 25. 3

HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
- Van olyan kötet, amelyet már nagyon vár-

tak az olvasók?
- Most nagyon szeretik a történelmi re-

gényeket, például Benkő László köteteit na-
gyon kedvelik az olvasók. Sőt, ezt az írót egy 
olvasónk ajánlotta a figyelmünkbe, hogy ő 
hallott róla, és mivel többkötetes (4-5 könyv-
ből áll egy-egy témakör), így mondta, hogy-
ha a könyvtár megvásárolná, akkor szívesen 
elolvasná. Ez több másik olvasónak is kedvé-
re volt, és viszik is folyamatosan.

- A gyerekeknek miket szoktak kölcsönözni 
a szülők? Vagy csak a már olvasni tudó gye-
rekek jönnek be, és választanak maguknak?

- Mivel működik Baba Klub a könyvtár-
ban, így a szülők már visznek olyan könyve-
ket is, amelyek kicsi babáknak valók. Van-
nak újfajta „lapozóink” is, illetve vannak 
az óvodás korosztálynak való könyveink. A 
Bogyó és Babóca még mindig nagyon nép-
szerű, az általános iskolások körében pedig 
kedveltek a Gerinomo Stilton-os könyvek, 
valamint az Egy ropi naplóját továbbra is so-
kan keresik. 

- Kölcsönözhetőek már az új könyvek?
- Igen, ezeket az elmúlt év folyamán fo-

lyamatosan vásároltuk meg, és év végére 
már mindet kölcsönzésbe tudtuk helyzeni.

- A kölcsönzés mellett milyen más lehető-
ségeket kínál a könyvtár?

- Beiratkozott olvasóink számára ingye-
nes internetezési lehetőséget biztosítunk, 
valamint helyben is ingyen használhatják a 
dokumentumokat. Lehetőség van fénymá-
solásra és nyomtatásra is, de az már fize-
tős. Szkennelünk, és ha igény van rá, akkor 
akár szöveget is szerkesztünk. Mivel ösz-
szevont intézmény vagyunk, így különböző 
szakkörök is működnek itt az Ifjúsági Ház-
ban: patchwork szakkör, a Kunrózsa Csip-
kekör, illetve van egy tavaly alakult kézmű-
ves szakkörünk is, akik különböző techni-
kákat alkalmaznak. Természetesen az idei 
évben is sok rendezvénnyel, könyvbemu-
tatóval, gyerekkönyvtári foglalkozásokkal 
és mesemondó versenyekkel várjuk az ér-
deklődőket.

Kapás Mónika

A Karcagi Református Nőszövetség tagjai éves munkaterv alap-
ján dolgoznak. A tagjai között vannak fiatalabb és idősebb nyug-
díjasok. Vezetőjük Nt. Konczné Lehoczky Krisztina református 
lelkész. Az asszonyok, nagymamák éves munkaterv alapján tart-
ják heti rendszerességgel foglalkozásaikat. A kirándulásokon ha-
zánk egyházi értékeivel ismerkednek meg, s mellette a református 
jeles évfordulókról, ünnepekről való megemlékezések mellett fon-
tos számukra a hagyományápolás is. Ennek egyik fajtája a csiga-
csinálás. Csütörtök délutánonként a Pap Béla Gyülekezeti Házban 
találkoznak, és közösen készítik el a levesbe valót. Ilyenkor a Kar-
cagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgim-
náziumból is jönnek érdeklődő lányok, hogy megtanulják a nagy-
mamáktól ezt a szép hagyományt. Ottjártunkkor a 9. évfolyamból 
érkeztek többen, de itt volt Nagy Krisztián hatéves óvodás is, aki 
nagymamáját kísérte el erre az alkalomra, és tüzetesen megnéz-
te a csigakészítés előkészületeit - nyújtás, darabolás- sodrás -, és a 
végén ki is próbálta a csigakészítést a speciális eszközökkel, majd 
örömmel és büszkén vitte haza édesanyjának az általa készített le-
vesbe valót. Érdekesség, hogy a hatéves óvodással egyszerre 88 és 
89 éves nagymamák sodorták a csigát biztos kézzel.    

DE

S. Kovács Ilona néprajzos a közelmúltban vette át a Nagykun-
sági Népművészek Egyesületének a vezetését. Az egyesületi 
munka mellett szeretné jobban a köztudatba visszahozni a kun 
értékeket, így a kunhímzést, a régi faragott kunkapukat, a neves 
fazekas termékeket. Ennek érdekében már elkezdte felkutatni 
azokat a helyi és környékbeli alkotókat, akik még ismerik és varr-
ják is a kunhímzést.

A képen is látható kunsági hímzés különlegessége a minta-, 
és színvilágában rejlik. A matt, pasztell színeit régen abból nyer-
ték, hogy természetes anyagokkal festették a gyapjút, és attól 
függően kaptak bordó, rózsaszín és mályva árnyalatot, hogy 
mennyi ideig tartották azt a festékben. Ehhez jött még egy kis 
barna és egy kis zöld a vászonra. Elsősorban a tisztaszobában, 
párnavégeken, lepedőszéleken jelent meg a jellegzetes kun-
rózsa, tulipán, gránátalma. Képünkön Oláh Piroska berekfürdői 
kunhímző mutatja be a szakembernek a hímzett terítőit, futóit.

Új vezetője van a Nagykunsági 
Népművészek Egyesületének

Bővülő kínálattal várja olvasóit a 
Csokonai Könyvtár

Karcagon a Kátai Gábor 
Kórház január 15-én adott 
otthont elsőként a „Szülők 
Akadémiája” című előadásso-
rozatnak. Az állami finanszí-
rozásból megvalósuló EFOP-
os pályázat az egészségfej-
lesztési iroda kialakítására és 
a népegészségügyi program-
sorozat megvalósítása céljá-
ból került megrendezésre. A 
részletekről Horváthné Vass 
Erzsébetet, az egészségfej-
lesztési iroda szakmai veze-
tőjét kérdeztük.  

A program ötlete és fő cél-
ja az, hogy a kisgyermekes 
édesanyáknak, illetve a kö-
zépiskolás gyerekek szüleinek 
segítsenek az étkezéssel kap-
csolatban, az egészséges táp-
lálkozás, illetve az étkezési za-
varok és az elhízott gyerekek 
esetében. Útmutatásuk arra 
irányul, hogy mire figyeljen 
a szülő, hogyan, milyen mó-
don táplálkoztassa gyerme-
két, milyen tünetek esetén 
kell orvosi segítséget kérni. 

Az előadások több témában 
kerültek a publikum elé. Az 
egészséges táplálkozás alapja-
iról, egészséges ételek készíté-
séről, étkezések megtervezé-
séről, a tálalásról is szót ejtet-
tek az előadók. A „Gyermekko-
ri elhízás veszélyeiről” dr. Sza-
bó Mária gyermekgyógyász 
főorvos, „Korunk divatos dié-
táiról” dr. Juhász Zsuzsanna 
gyermekgyógyász főorvos, a 
„Gyermekétkezési zavarok a 

pszichológia tükrében” cím-
mel pedig Dánielné Nagy Il-
dikó klinikai szakpszichológus 
tartott előadást. Ezt követően 
kerekasztal-beszélgetésre ke-
rült sor az érdeklődő jelenlé-
vők számára. 

A későbbiekben is terveznek 
előadást – minden hónapban 
egyet-egyet – a karcagi járás-
hoz tartozó öt településen, így 
Karcagon kívül Berekfürdőn, 
Kunmadarason, Kisújszálláson 
és Kenderesen egyaránt. Adott 
esetben a nagy érdeklődésre 
való tekintettel meg is tudják 
ismételni azokat, hiszen a fó-
kuszban az elhízott gyerme-
kek problémája áll, akiken és 
akiknek a szülők közreműkö-
désével szeretnének segíteni, 
„hiszen a jövő, a gyermekeké” 
– fogalmazott a szervező. Vár-
ják a visszajelzéseket a csalá-
doktól, hiszen az egyik lénye-

ges dolog, hogy ilyen fórumok 
által, minél szélesebb körben 
kaphassanak a családok felvi-
lágosítást, tájékoztatást, a fent 
nevezett témákban, mert ez 
egy komplex dolog, amiről mi-
nél több ismeretet szereznek a 
szülők, annál tájékozottabbak 
lesznek, és némi önképzéssel 
teljes rálátást kaphatnak a té-
mákban, hiszen ezeket a prob-
lémákat csakis együttműköd-
ve lehet megoldani, ami nem-
csak az egészségügyben dol-
gozókon, hanem a gyereke-
ken, szülőkön is ugyanúgy mú-
lik.

Az előadássorozat követke-
ző állomása Kunmadarason 
lesz, a helyi Művelődési ház-
ban február 19-én, 14.00 órá-
tól. Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várnak! 

Brehó Mónika

„Szülők Akadémiája” Karcagon

Nagymamáktól tanulják 
a csigakészítést
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Idén is megrendezi a Karcagi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakgimnázium a Dr. Hajdú-Moharos 
József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyt, 
amelyet gimnazisták és nyolcadik évfolyamosok számára hir-
dettek meg. - Az írásbeli fordulót a január 14-én (hétfőn) írták 
tíz helyszínen - tudtuk meg Major János szaktanártól. A ver-
seny célja elsődlegesen a megemlékezés és a tisztelgés a név-
adója, dr. Hajdú-Moharos József geológus-geográfus emlé-
ke előtt, akinek édesanyja, Moharos Józsefné született Vadász 
Eszter, karcagi református öregdiák alapította a versenyt évek-
kel ezelőtt az iskola segítségével. Az írásbeli fordulóról mind a 
négy kategória legjobbjai jutnak be a február végén, a karcagi 
iskolában megrendezendő döntőbe.

Megrendezték az országos 
tanulmányi verseny 
írásbeli fordulóját

(...folytatás az 1. oldalról)
Antal Szabolcs 2004. július 1-je óta dol-

gozik a Karcagi Rendőrkapitányság állomá-
nyában hivatásos rendőrként, s bár több or-
szágos és megyei elismerést kapott azóta, a 
mostani azért kedves számára, mert elsőként 
ő kaphatta meg.

- A rendőrökre már gyerekként is felnéz-
tem, tetszett ahogy intézkednek, határo-
zottak, és ha kell, segítenek. Családunkban is 
voltak hivatásos rendőrök és katonák. Látva 
munkájukat, az is megerősített abban, hogy 
ezt az életpályát válasszam - idézi a kezdete-
ket a díjazott, aki a rendőri iskola elvégzése 
után a Karcagi Rendőrkapitányságra került, s 
azóta is itt szolgál.  

- Az elmúlt években Kisújszálláson, Ken-
deresen is dolgoztam más-más beosztás-
ban, jelenleg Karcagon megbízott Járőr- és 
őrszolgálat alosztályvezető vagyok. Munka 

mellett most is tanulok, idén végzek a Deb-
receni Egyetem Állam és Jogtudományi Ka-
rán jogászként. Két gyermek boldog édes-
apja vagyok, Réka most megy óvodába, Zora 
pedig elsős. Párom, dr. Nagy Tünde a kisúj-
szállási polgármesteri hivatalban dolgozik, 
a tanulásban és a munkámban is támogat. A 
házimunkából én is kiveszem a részem, mo-
sogatásban, főzésben, porszívózásban is szá-
míthat rám a párom. Ha kell, apósom csalá-
di gazdaságába is besegítek, és a Texán ga-
lambjaival is szívesen foglalkozom - árulja el 
Antal Szabolcs, aki elfogadná, ha két évtized 
múlva kislányai is a rendőri pálya felé orien-
tálódnának.

- Ez egy nagyon szép és felelősségteljes hi-
vatás. Egy ilyen jó csapatban, mint amilyen 
a Karcagi Rendőrkapitányságon van, jó dol-
gozni - jelenti ki a díjazott.

DE

Antal Szabolcs lett az „Év Rendőre”

A Kovátsos Chéfecskék Szatmári János mesterséf veze-
tésével legutóbbi foglalkozásukon, január 17-én (csütör-
tökön) háromfogásos menüt készítettek az egészség je-
gyében sok zöldfűszerrel és zöldséggel. Előételként zöld-
fűszeres vajas kifliszeleteket tálaltak, majd töltött cukkinit 
csirkemellel, zöldségekkel és sajttal sütöttek kemencé-
ben, desszertként áfonyás amerikai palacsinta került az 
asztalra. Nyíriné Kátai Katalin szakkörvezetővel a komp-
lett menühöz ünnepi terítéket készítettek a lányok, majd 
közösen elfogyasztották a menüt.

Az egészség jegyében főztek

Január 18-án került meg-
rendezésre az iskolanyitogató 
program következő alkalma a 
karcagi Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézményben. Már 
2018 decembere óta várják az 
óvodás gyerekeket, akik a leen-
dő első osztályos tanulói lesz-
nek majd az iskolának. 

Az előző programok so-
rán már megismerkedhettek 
a majdani elsősök az őket ta-
nító pedagógusokkal, az osz-
tályfőnökökkel is. Bejárhatták 
már korábban az iskola épüle-
tét szüleikkel. Ezen alkalom-
mal így már kevésbé volt szo-
katlan az iskolai közeg, főleg 
úgy, hogy a mindenki által 
kedvelt testnevelés-foglalko-
zást bújtatta a testnevelést ok-
tató tanító néni, Nagyné Sütő 
Mariann játékos foglalkozás 
formájába. Sor került labda-
játékokra, sorversenyekre, fo-
gójátékokra, ügyességi vetél-
kedőkre.  

A cél az volt, hogy ismerjék 
meg a gyerekek azt, hogy va-
lójában hogyan zajlik egy test-
nevelésóra, és a szülők is be-
tekintést nyerhessenek az ok-
tató-nevelő munka folyama-
taiba, illetve megnézhessék, 
hogy a város egyik legjobban 
felszerelt tornatermében ho-
gyan zajlanak majd az órák. 

- Természetesen fontos min-
den ilyen alkalommal az is, 
hogy a nevelő is ismeretet sze-
rezzen arról, hogy ki, milyen 
fejlettségi szinten áll; kifejlőd-
tek-e már a nagymozgások, 
megfelelőképpen lehet-e már 
a színismeretre támaszkod-
ni egy-egy feladat kapcsán a 
gyerekeknél, mennyire értik 
az utasításokat, és így tovább 
- mondta el Nagyné Sütő Ma-
riann. 

Az érdeklődői létszám, amely 
nagyjából húsz-harminc fő kö-
zött mozog minden ilyen al-
kalommal, azért is öröm az 
iskola vezetésének és a peda-

gógusoknak, mert két évvel 
ezelőtt indult útjára a „Sütő 
kézisuli”, ahol a gyerekek és a 
szülők is betekintést nyerhet-
nek a korosztálynak megfele-
lően az alapoktól a komolyabb 
edzési stratégiákba is, és aki 
kedvet kap, csatlakozhat. Ter-
mészetesen a cél a felfelé tör-
ténő építkezés. Külön öröm, 
hogy nemcsak a Kiskulcsosi 
Általános Iskola diákjai láto-
gatják az edzéseket, hanem a 
város más iskoláiból is járnak 
ide. 

A mindennapos testneve-
lés bevezetése a magyar okta-
tásban igencsak hasznos do-
log lett a mai digitalizált vilá-
gunkban, ugyanis nemcsak a 
fizikális fejlődéshez járul hoz-
zá a gyerekeknél, hanem a lel-
ki fejlődésüket is elősegíti, hi-
szen a sport nevel, kitartásra 
ösztönöz, akaratra és alázatra 
tanít, magabiztossá tesz, főleg, 
ha minden nap űzzük azt.  

Brehó Mónika

Iskolanyitogató Kiskulcsoson
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2018 decemberében 25. alka-
lommal került megrendezésre 
Budapesten, a Duna Palotában 
a Magyar Kézművességért Ala-
pítvány és a Szaléziánum Ér-
sekségi Turisztikai Központ 
szervezésében a „Betlehemi já-
szol” című kiállítás. Városunk-
ból Boldizsár Erzsébet festő-
művész és lánya, Kohári Emese 
Erzsébet mutatták be alkotása-
ikat a kiállításon.

A program lényege az volt, 
hogy bármilyen alkotással lehe-
tett nevezni a kézművesség te-
rületén belül. A kiállításnak Bu-
dapesten a Duna Palota, míg a 
Veszprémbe kerülő alkotások-
nak pedig a Várnegyed adott 
otthont. Ezeken a helyszíneken 
csakis a legszebb, legjobb és leg-
értékesebb darabok kerülhettek 
kiállításra, illetve a rendezők ál-
tal megjelentetett könyvbe, ami-
ben Erzsébet és Emese munká-
ja is megtalálható. A zsűri nem-
csak hazai alkotásokból válo-
gathatott, hanem Románia ma-
gyarlakta területeiről, Szlováki-
ából és Ukrajnából érkező mű-
vekből egyaránt. A rendezvény 
magas színvonalát az is jelezte, 
hogy Japánból, Hollandiából, 
Németországból és még angol 
nyelvterületről is érkeztek láto-
gatók.     

A kiállításon betlehemi já-
szol makettel indult a festőmű-
vész, ami Veszprémben tekint-
hető meg, a Duna Palotában pe-
dig az Atlantisz alkotása került 
kiállításra. Lánya, Kohári Eme-
se Erzsébet képpel készült az al-

kalomra, amely Gáspárt, Meny-
hértet és Boldizsárt ábrázolja, 
amely szintén Budapesten látha-
tó. Boldizsár Erzsébet elmond-
ta, nagyon sok időt vesz igény-
be egy ilyen mű elkészítése, hi-
szen egyediségét pontosan a sa-
ját kézzel készített munkafolya-
matok adják. Az Atlantisz mű 
létrehozásánál is a háttéranyag 
megismerése szükségeltetett a 
művészettörténetből, hogy mi-
nél élethűbben és pontosabban 
tudja ábrázolni a kiállítandó da-
rabot.

- Ez egy nagyon összetett és 
időigényes munka. A szükséges 
kellékek általában nagyon köny-
nyen és egyszerűen beszerez-
hetőek, mint például csipeszek, 
spatula, kavicsok és így tovább - 
fogalmazta meg a festő.     

Jelenleg is dolgozik egy ké-
pen, aminek elkészülési idő-
pontját egyenlőre még nem tud-
ja, viszont azt már elárulta, hogy 
a család fogalma ihlette meg a 
karácsonyi ünnepek során. Ezen 
kívül tanítványaival is sokat fog-
lalkozik, akik rendszeres részt-
vevői a foglalkozásainak. 

Lánya is folyamatosan készül 
és versenyzik; most éppen „Az 
én családom” című rajzpályá-
zat lesz a következő megméret-
tetése. 

- Anya sokat segít és folyama-
tosan meg tudom vele beszélni 
a saját ötleteimet és azt is, hogy 
hogyan szeretném megvalósíta-
ni az elképzeléseimet - fogalma-
zott Emese, aki szeretne az édes-
anyja nyomdokaiba lépni.   

Brehó Mónika

Szép eredmények anyától és lányától 

Január 19-én a Lovagi Udvarban Szatmári János mester-
séf és fia, Szatmári Zoltán séf meghívására az ország jeles 
séfjei, főzőversenyek zsűritagjai és séftrénerei - Opóczky 
István, Végh Tamás, Ferenczi István, Vass Imre, Berényi 
Máté, Lovay Gergely - bárányból, kacsából, fürjből és bor-
júból készítettek sülteket, töltött húsokat, nyársakat többfé-
le technikával a meghívott vendégek számára.

Szatmári János és a vendégséfek számos országos fő-
zőversenyen zsűriznek közösen ebben az évben is, most 
azonban azt szerették volna megmutatni, hogy nemcsak 
bírálni tudnak, hanem alkotni is különleges ételeket. Bár 
mindannyian tudják, hogy Karcagon birkapörkölt nélkül 
nem múlhat el egy-egy bál vagy családi rendezvény sem, 
remélik, hogy az egészséges ételek különféle zöldségkö-
retekkel is sok asztalra odakerülnek majd. Ehhez most kü-
lönféle technikákkal készített ételeket mutattak be.    

Végh Tamás egy közétkeztetéssel is foglalkozó fővárosi 
cég séfje, akit a konyhában megjelenő divatirányzatokról 
kérdeztünk. Mint elmondta, ha a közétkeztetést nézzük, 
akkor az jelentősen el kell, hogy különüljön a báli, feszti-
váli menütől. 

- Cégünk révén rálátásom van az ország több területére a 
Nyírségtől Pécsig, s elmondhatom, eltérnek a menzás éte-
lek is egymástól. Megvannak a közétkeztetést megújító re-
formok, de ezeket sokkal lassabb átvinni. Mára azért sikerült 
a bulgurt, a kuszkuszt, a kölest bevinni a diák-közétkeztetés-
be, de ugyanígy a mártásokat is kereshetjük már, és a nem-
zetközi trendek is meg-megjelennek. Korosztályonként más-
más az elfogadás, legalább hétszer-kilencszer meg kell kós-
toltatni ennyi módon elkészítve a gyerekekkel például a kar-
fiolt, hogy ráérezzenek az új ízekre, és elfogadják azt - véli 
a mesterséf, aki szerint a gasztronómia 5-7 évente megújul. 
Ennyi idő kell ahhoz, hogy az újdonság bekerüljön a köz-
tudatba, elfogadottá váljon. A leveseknél egyre inkább az 
eszenciák felé tolódnak el az ízek. A nagy klasszikus a hús-
leves, de mellette tejszínnel, kókusztejjel ott a főzött alaplé, 
de az ázsiai ízvilág is nagyon szerethető - állítja a szakember.

DE

Séfek találkoztak Karcagon

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium az 
idei tanévben január 14-én 
(hétfőn) már második alka-
lommal várta az intézmény 
képzései iránt érdeklődő kar-
cagi és a környező települé-
sek nyolcadik osztályaiba járó 
tanulókat nyílt tanítási órákra. 
Mint Tóth Barna intézmény-
vezetőtől megtudtuk, ezen a 
napon 21 lehetőség közül vá-
laszthattak a hozzájuk érkező 
fiatalok. Látogathatók voltak 
az angol és a német idegen 
nyelvi órák, a természettudo-
mányos tantárgyak - hiszen 
ez a képzési profil az iskola 
egyik erőssége - közül a föld-
rajz, a biológia és a kémia, va-
lamint a matematika és a fi-
zika óra is. A diákok meg-
nézhettek egy informatika-
órát, magyar- és történelem 
bemutatót, de választhatták 

akár a testnevelést vagy a hit-
tan tantárgyat is. A pedagó-
gusok az adott órát igyekez-
tek látványossá tenni a nyol-
cadikosok számára, akik a 
refisekkel beszélgethettek is 
a szünetben az itt folyó kép-
zésről és a tanórán látottak-
ról. Bár az iskola a jelentkezé-
si lap február közepéig törté-

nő beadásáig már újabb nyílt 
napot nem tart, de telefonon 
vagy akár személyesen is szí-
vesen adnak felvilágosítást 
azoknak, akik most nem tud-
tak eljönni, de érdeklődnek a 
szeptemberben induló kép-
zési lehetőségek iránt.

DE

 - Minőségi ellenőr - mérőszobai (Kisújszállás),
 - Forgácsoló, CNC gépkezelő, programozó és gépbeállí-

tó (Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője - 

egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

aktuális állásajánlatai:

Nyílt órákra várták a leendő elsősöket
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„Aki Izraelben nem hisz a csodákban, az nem realista.”
(David ben Gurion)

Felvetődik a kérdés: a 19. sz. végén és a 20. sz. első év-
tizedeiben a Palesztínába történő bevándorlások és a cio-
nizmus erősödése létrehozhatott volna az ott élő arabok-
kal olyan kompromisszumot, amely megakadályozhatta 
volna a mai napig tartó ellenségeskedéseket?

A helyi és beköltöző arabok hozzáállása kétféle volt. Az egyik 
a teljes elzárkózás és mindenáron megakadályozása a zsidók 
bevándorlásának, földszerzésének. Kairótól Haifáig alakultak a 
cionista ellenes csoportok. A másik részük azt látta, hogy a tu-
dással és pénzbeli lehetőségekkel jobban álló zsidók fellendítik 
a pangó gazdaságot, és ezzel az arabok is jól járhatnak.

Mit tettek a vezetők?
A Párizsban megtartott első arab kongresszuson (1913) 

Ahmed Tabara és Ahmed Bayhoum is úgy vélekedtek, hogy 
elég hely van az arab és zsidó nemzetnek Palesztínában. A 
brit Sykes is úgy gondolta, hogy a cionisták és az arabok meg-
férnek egymással. Ennek ellenére sokan úgy vélték, hogy 
szinte lehetetlen az együttélés a két állam között. Mégis a po-
litikai vezetők Chaim Weizmann és Emir Fejszal ibn Husz-
szein a cionisták és a Hedzsaz Arab Királyság nevében kötöt-
tek egy megállapodást. A baráti hangulatú megállapodásban 
szerepelt egy zsidó és egy arab állam létrehozása, a zsidók be-
településének elősegítése. Az arab földművesek földhöz való 
jogának védelme és a munkájuk segítése. A cionisták minden 
szükséges eszközzel segítik az arab államot a gazdaságban és 
természeti kincseinek kiaknázásában. A megállapodásban 
nem szerepelnek határok (amelyről később rendelkeztek vol-
na) és Jeruzsálem státusza. (Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

A képen a bibliai Szodoma maradványai láthatók. 
A magányos oszlop a kép tetején a sóbálvánnyá vált Lót felesége

Tájékoztatjuk a református általános iskola iránt 
érdeklődő kedves szülőket arról, hogy 

A jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán 
munkanapokon 7.30-15.30 óráig, 

illetve az előkészítő foglalkozások ideje alatt.

Iskolavezetés

a 2019/2020-as tanév
1. osztályába lehet jelentkezni.

Szeretettel várjuk 
az érdeklődő szülőket!  

Az Eszterházy Károly Egyetem Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézetének 
három szakembere felkészítő tovább-
képzést tartott szaktanáraink részére 
református általános iskolánkban. 

Októberben intézményünk beke-
rült az OFI által készített digitális tan-
könyvek kipróbálásának programjába. 
Ennek feltétele a modern eszközrend-
szer megléte iskolánkban. Alapvető, 
hogy tantermeink interaktív techniká-
val felszereltek. Digitális természettu-
dományi labor és informatika termek, 
valamint robotikalabor áll tanulóink 
rendelkezésére. Az okostankönyvek 
azt a célt szolgálják, hogy a tanítás- 
tanulás folyamata modern és élmény-
központú legyen. Az okostankönyv 
digitális eszközöket használó, tehát 

interaktív táblával és tabletekkel fel-
szerelt oktatási környezetben egyér-
telműen kiegészíti, vagy helyettesíti a 
nyomtatott tankönyveket és munka-
füzeteket. 

Alapkövetelmény, hogy használjuk 
az új infókommunikációs (IKT) eszkö-
zöket, hiszen diákjaink életében ezek 
meghatározó szerepet töltenek be. 

Mindannyian tudjuk és érezzük, 
hogy a XXI. században másképp kell 
tanítani mint eddig. A pedagógusokat 
érő kihívások egy sor új elvárásban fo-
galmazódnak meg. Ezekre a kihívá-
sokra készítik fel az OFI szakemberei 
iskolánk pedagógusait. 

Iskolavezetés, 
Refi

A pedagógia jövője

POSTALÁDA

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnáziumban 2019. 
január 7-én pályaorientáci-
ós napot tartottak, amelyen a 
Nyitott Bíróság Program ke-
retében idén első alkalommal 
a Karcagi Járásbíróság, a Kar-
cagi Járási Ügyészség és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Ügy-
védi Kamara is részt vett. Dr. 
Szalay Katalin, a Karcagi Já-
rásbíróság elnöke, dr. Szabó 
István bíró és Deméné dr. De-
meter Judit bírósági titkár a 
bírói és az igazságügyi alkal-
mazotti, Plesuné dr. Farkas 
Zsuzsánna, a Karcagi Járási 
Ügyészség ügyésze az ügyészi, 
míg dr. Szabó Miklós és dr. Mi-
hály László ügyvédek az ügyvé-
di hivatást mutatták be az isko-
la 250 diákjának. 

- A nemsokára pályaválasztás 
előtt álló gimnazisták számára 
fontos, hogy minél több hiva-
tást ismerjenek meg. Sok diák 
készül jogi pályára, az egyes jo-
gászi hivatásokat azonban nem 
mindannyian ismerik. Ezért is 
szerencsés, ha a bíróvá, ügyész-
szé, illetőleg ügyvéddé válás fo-
lyamatáról, a bírák, ügyészek 
és ügyvédek munkájáról olyan 
hús-vér emberek beszélnek ne-
kik, akik maguk is végigjár-
ták ezt az utat, és nap mint nap 
ezen hivatásokat gyakorolják -  
mondta dr. Szabó István bíró, a 
pályaorientációs nap egyik elő-
adója. 

- Nagyon sok érdeklődő és 

okos diákkal találkoztunk, akik 
korukat meghazudtoló érett-
séggel kérdeztek minket a mun-
kánkról, így öröm volt hozzájá-
rulni ahhoz, hogy többet tud-
janak a bíróságokról, a bírósá-
gi szervezetről és a bírói mun-
káról. Bízom benne, hogy so-
kan választják majd a jogi pá-
lyát és a bírói hivatást – mondta 
dr. Szalay Katalin, a Karcagi 
Járásbíróság elnöke, aki kollégá-
ival együtt rendszeres előadója 
a Nyitott Bíróság Programnak.

Az Országos Bírósági Hiva-
tal által 2012-ben meghirde-
tett Nyitott Bíróság Program 
célja a fiatalok igazságszol-
gáltatással és a bírósági szer-
vezettel kapcsolatos ismerete-

inek bővítése, valamint az el-
követővé, illetőleg áldozattá 
válásuk megelőzése. A prog-
ram keretében a diákok pe-
dagógusi vezetéssel, előzetes 
időpont-egyeztetés alapján a 
bíróság jellemzően büntető-
ügyekben tartott tárgyalása-
in vehetnek részt, ún. igazság-
ügyi osztályfőnöki óra kere-
tében bírák és bírósági titká-
rok előadásait hallgathatják 
meg, perszimuláción vehet-
nek részt, és azon városokban, 
ahol működik büntetés-végre-
hajtási intézet, börtönlátoga-
tásra is lehetőségük nyílik.

Szolnoki Törvényszék 
Sajtóosztálya

Bírák, ügyészek és ügyvédek 
tartottak előadást hivatásukról

Dr. Szabó István bíró előadása 
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A 2019. évi mezőőri járulék megállapításához a Karcag 
közigazgatási területén termőföldet művelő természetes sze-
mélyek és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdasági társaságok a használati jogosultságukat 
igazoló dokumentumokat, nyilatkozatot – amennyiben az 
adatokban változás történt az elmúlt évhez viszonyítva – leg-
később 2019. február 5-ig nyújtsák be személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal 26. számú irodájába Lingné Orosz Hajnalka 
részére, vagy küldjék meg postai úton az 5300 Karcag, Kos-
suth tér 1. (a borítékra kérjük írják rá: Mezőőri járulék) cím-
re. A határidő lejárta után érkező változásbejelentéseket a 
Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról szóló 14/2013. (V.31.) 
önkormányzati rendelet értelmében a tárgyévet követő ki-
vetésnél tudjuk figyelembe venni. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 
Aljegyzői Iroda Hatósági Csoport

Felhívás

engedély nélkül létesített vízilétesítmények 
vízjogi fennmaradási engedélyezéséről 

Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosságot, hogy a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (továbbiakban: 
Vgtv.) 2018. december 20-án módosította az Országgyűlés. 

A módosítás eredményeként a Vgtv. 29. §. (7) bekezdé-
se alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizeté-
se alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi 
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően enge-
dély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üze-
meltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. decem-
ber 31-ig kérelmezi.

Ez azt jelenti, hogy a 2018. december 21-ét megelőzően 
vízjogi engedély nélkül megvalósított ásott és fúrt kutak 
fennmaradási engedélyezése esetén mentesül a bírság meg-
fizetése alól a létesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője.

Karcag Városi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

Köszönetnyilvánítás
A Mozgássérültek Karcagi Csoportja ezúton mond kö-

szönetet támogatóinak azért, hogy 2018-ban felajánlása-
ikkal segítették csoportunk működését. 

Támogatóink: Karcag Város Önkormányzata, Dobos 
László polgármester, Pánti Ildikó önkormányzati képvise-
lő, dr. Kanász-Nagy László önkormányzati képviselő, dr. 
Kovács László önkormányzati képviselő, Nagyné László 
Erzsébet önkormányzati képviselő, Fazekas János (Bor-
ház), Kabai András, Lila Butik, Tőkés Kerámia, VE-GÁZ, 
Szabó István méhész, „Katica” Ételbár, Piros Mercédesz, 
Labonczfa Kft., Kaiser Étterem és Panzió, Quattro Opti-
ka, Erős Andrásné, Fűben-Fában Biopatika, Kurucz Ist-
ván egyéni vállalkozó, Horváth és Társa mérnöki iroda, 
Kanász-Nagy Optika, Optigo Optika, „Fórum” cukrász-
da, Kerekes Lajos egyéni vállalkozó, Kerekes Cukrász-
da, Kerek Cipó Kft., Simonné Szterlkó Mária, KUN-KER 
Villamossági Szaküzlet, Papp Bernadett fodrász, Tóthné 
Czinege Mária egyéni vállalkozó, Szivárvány Üzletház, 
Kicsi ABC, „Sarok” Suli Büfé, Dekor ajándékbolt, Flóra 
virágüzlet, Kóródiné Mészáros Mária egyéni vállalkozó, 
dr. Józsa Árpád egyéni vállalkozó, dr. Fazekas Miklós, dr. 
Szabó Miklós, Fülöp Gábor (AGROSPRINT), EURO Kft., 
Zsíros Zoltán, Daróczi Erzsébet, Karcag TV, Karcagi Hír-
mondó.

Minden kedves támogatónknak sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk!

Vezetőség

Horgászok 
figyelem!

2019. február 03-án 
„társadalmi munka” 

(nádvágás) 
a Téglagyári-tónál 
08.00-12.00 óráig. 

Szerszámot mindenki
hozzon magával!

Nagykun Horgász 
Egyesület

FELHÍVÁS
Kedves Iskolatársunk!

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége régi adóssá-
gát szeretné törleszteni azzal, hogy az 1956-os forradalomban 
játszott szerepükért meghurcolt tanárainknak és diáktársaink-
nak emléket állítsunk iskolánkban. Az almamáterünkben elhe-
lyezendő relikviával az a szándékunk, hogy a jelen és jövő ge-
neráció emlékezzen, fejet hajthasson iskolánk jeles képviselői, 
a nemes célokért áldozatokat is vállaló elődök előtt.
Gimnáziumunk akkori tanárai és tanulói közül meg-
hurcolást szenvedtek:
 - Filep István és Balogh Imre tanárokat több év börtönre ítélik,
 - Kiss Ilona kollégium igazgatót is meghurcolják, bebörtönzik,
 - dr. Gyergyói János igazgatót, Csávás Sándor, Batta Lász-

ló, Kelecsényi István, Takács István, Takács Istvánné ta-
nárokat menesztik,

 - L. Kiss János és Demény Lajos tanulókat börtönbe zárják,
 - Vadon Tünde és Csíkos Sándor tanulókat kicsapják.

Iskolánk fenntartójának, Nt. Koncz Tibor esperes úr-
nak és igazgatójának, Tóth Barna igazgató úrnak a jóvá-
hagyását elnyerve emléktáblát kívánunk állítani tiszte-
letükre, aminek költségei fedezetére gyűjtést indítunk.

Az adományokat elsősorban a Cséti Imre kezelésében 
levő Erste Bank: 11991119-96929557-00000000 számú 
számlára várjuk.

A hozzájárulás az alábbi személyeknek is átadható, 
akik erre a számlára továbbítják majd:
 - Hartyányi Julianna, 3525 Miskolc, Dóczy ú. 24. 

Tel.: 06/70-945-4502 
E-mail: hartyanyij@gmail.com 

 - Cséti Imre, 4033 Debrecen, Gábor Áron u. 47. 
Tel.: 06/52-445-405, 06/30-259-5126 
E-mail: aCsejti@freemail.hu 

 - K. Szabó Ferenc, 5300 Karcag, Kátai G. u. 36. 
Tel.: 06/59-313-153, 06/20-217-6224 
E-mail: kszaboferenc@gmail.com

 - Hunya Zoltán, 5000 Szolnok Baross u. 60. 
Tel.: 06/56-343-177, 06/20-975-1493 
E-mail: zoltanhunya@citromail.hu

 - Bihari László, 1026 Budapest, Bimbó ú. 216. 7/2. 
Tel.: 06/30-827-6241 
E-mail: bihari.laszlo41@gmail.com

 - Király Csaba, 2030 Érd, Borszék u. 15. 
Tel: 06/30-356-4592 
E-mail: kiraly42@t-online.hu.

A számlaszámra adakozóktól a közlemény rovatban 
nevük megadása mellett e-mail címüket is várjuk, hogy 
azon keresztül invitáljuk őket a terv szerint Györfi Sán-
dor Kossuth-díjas művész által készítendő emléktábla 
októberi leleplezésére.

Kérjük, hogy ezen felhívásunkat ismerőseik között ter-
jesszék közvetlenül és elektronikusan (e-mail, Facebook 
megosztás) is. A nemes célra mindenki hozzájárulását 
hálásan fogadjuk.

Egyúttal megragadjuk ezt az alkalmat is, hogy akik 
még nem tartoznak közénk, azokat szeretettel hívjuk 
baráti körünk tagjának, ahová jelentkezni lehet Király 
Csaba fent megadott elérhetőségén.

Ezúton is boldog új esztendőt kívánunk!

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. február 1-jén jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Anyakönyv

Halálozás

Herczeg Sándorné 

(Győri Julianna) 

 (1934)
2018. január 25. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Tour de Hongrie utazási magazin
 - Siófok
18.30 Doni megemlékezés
19.05 Nagykunsági krónika
 - Aktuális kérdések
 Vendég: Gulyás Ferencné
 - Karcagi hírek
 - Berekfürdői beruházások
 - Emelkedik az ápolási díj
 - Aranyóra program
  - Tűzoltók kitüntetése
 - Háttér
 Téma: fejlődő Kenderes
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Dalma Dance Gála

2019. január 28. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Sztárportré
19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése
20.30 Nagykunsági Híradó
21.05 Nagykunsági krónika 

2019. január 29. kedd 
16.00 Nótaszó
16.45 Birkafőző Fesztivál - pénteki 
 színpadi műsorok összefoglalója
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 

19.15 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.00 Nótaszó (Karcagi Nótásfiúk 
 nőköszöntő műsora 2. rész )
22.45 Huszártoborzó, Kolbászízesitő-, 
 Kelttészta- és Házi pálinka verseny
 - összefoglaló

2019. január 30. szerda 
16.00 Nótaszó
16.45 Birkafőző Fesztivál - pénteki 
 színpadi műsorok összefoglalója
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.20 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.00 Nótaszó (Karcagi Nótásfiúk 
 nőköszöntő műsora 2. rész )
22.45 Huszártoborzó, Kolbászízesitő-, 
 Kelttészta- és Házi pálinka verseny
 - összefoglaló

2018. január 31. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Tour de Hongrie utazási magazin
 - Velence
18.30 Gyermekpercek
19.05 Nagykunsági krónika 
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 A magyar kultúra napja Karcagon

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 

reggel 07.00 óráig).

Január 26-27. 

 dr. Terjék Imre 

 Karcag, Duna utca 7. 

 Tel.: 06/20-939-4650

Január 26. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 27. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár 

 (Kórház utca)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan 
az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket:

I. Az ápolási díj összegének emelkedése
Az ápolási díj alapösszege 2019. január 01. napjától 

32.600 Ft-ról 37.490 Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj 
bruttó összegei:

- alapösszeg:  37.490 Ft
- emelt összegű ápolási díj:  56.400 Ft
- kiemelt ápolási díj: 67.485 Ft
Első alkalommal a 2019. január hónapra járó ápolási 

díjat kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj 
összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha 
az ápolási díj összege kizárólag a törvényben meghatá-
rozott alapösszeg emelkedése miatt változik, és a jogo-
sultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.

II. Gyermekek otthongondozás díja (GYOD)
Tájékoztatom, hogy 2019. január 1. napjától beveze-

tésre kerül az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket 
ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongon-
dozás díja” (GYOD) nevű ellátás.

A GYOD-ra lesz jogosult az a vér szerinti vagy örökbe-
fogadó szülő, aki

a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra kép-
telen vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeké-
ről, vagy

b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen 
gyermekéről gondoskodik.

A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül meg-
állapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony releváns.

Az ellátást főszabály szerint csak a vérszerinti, illetve 
az örökbefogadó szülő veheti igénybe. Egyéb hozzátar-
tozó csak a szülő halála esetén válhat jogosulttá az el-
látásra, illetve akkor, ha a szülő egészségi állapotából 
adódóan nem tudja gyermeke ápolását tovább ellátni, a 
szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy bíróság által 
megszüntetésre kerül.

A GYOD összege 2019-től bruttó 100.000 Ft. Ha a 
szülő több önellátásra képtelen gyermekről is gondos-
kodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást fo-
lyósítani. 

Az ellátást a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell 
folyósítani, első alkalommal a 2019. január havi ellátást 
2019. február 5-ei időponttal. 

A GYOD megállapítása iránt 2019. január 1-jét kö-
vetően lehet új kérelmet benyújtani.

Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek, aki-
nek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a 
gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága 
áll fenn, a járási hivatal – legkésőbb 2019. január 15-ig 
meghozott döntésével – 2019. január 1-jére visszame-
nőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgála-
ta nélkül megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát, és 
ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási díjra való jogo-
sultság 2018. december 31-ei időponttal történő meg-
szüntetéséről. 

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

TÁJÉKOZTATÓ
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Ingatlan
Régi típusú rendezett pa-

rasztház eladó Karcagon, 

az Attila utca 47. szám alatt. 

(Víz, villany, cserépkály-

ha van.) Tel.: 06/59-300-842, 

06/59-300-322, 06/30-713-

7254, 06/30-903-1697.

Karcagon a városközpont-

ban, a Kisújszállási út ele-

jén, ház nagy portával eladó. 

Építésre, vállalkozásra is. Tel.: 

06/30-647-6496.

Karcagon a városközpontban 

(az ügyvédi irodánál), kétszo-

bás, III. emeleti, részben fel-

újított, társasházi lakás eladó. 

Tel.: 06/30-850-7819.

Eladó két generációnak is al-

kalmas, összközműves csalá-

di ház a Kiskulcsosi iskolával 

szemben. Vadász Lajos, tel.: 

06/70-405-4842, vagy 06/30-

916-3299.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rende-
zetten, sorba rakva (bükk, 
tölgy és gyertyán vegye-
sen). Ára: 13.500 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. 
Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-
351-6936.

Teljes körű hagyatékot felvá-
sárolok! Örökölte, vagy csak 
megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 

Figyelem! Akciós farsan-
gi jelmezek és kellékek vá-
sára Szolnokon, a Széchenyi 
lakótelepi piac mögötti 
Dávid Jelmez Szaküzletben 
(Széchenyi körút 127.). Óriási 
a választékunk bölcsis, ovis, 
iskolás és felnőtt méretű 
jelmezekből és kiegészítők-
ből. Nyitva mindennap 9.00-
18.00 óráig. Olcsó árak, óriá-
si választék! 

Ház, szekrénysor, ágyazható 

kanapé, asztallal együtt el-

adó. Tel.: 06/30-450-3418.

Kovács satu, kaszák, kapák, 

ásók, gereblyék, vasvillák, 

csákányok, lapátok, fejszék, 

kalapácsok, morzsoló, da-

ráló, mákdaráló eladó. Cím: 

Karcag, Hunyadi utca 40. Tel.: 

06/70-532-6644.

Hereliszt eladó. Tel.: 06/30-

856-6978.

Cékla eladó. Tel.: 06/20-406-

6768.

Tükör, kétszárnyú vasajtó-

keret, hajszárítóbúra (fotel-

lel), éjjeliszekrény, villanylám-

pa, felmosóvödör, keresztvá-

gó fűrész, ablakra piszkavas 

eladó. Tel.: 06/30-856-4631, 

06/30-849-2295.

Eladó fenyőből készült, há-

rom fokozatig állítható, mű-

anyag karvédővel ellátott, 

megkímélt állapotú kiságy, 

Micimackó bemarással az ol-

dalán. Irányár: 15.000 Ft. Tel.: 

06/30-849-6963.

Lakótelepi lakás bejárati ajtó 

eladó (15.000 Ft). Tel.: 06/30-

326-4531.

Eladó sparhelt (jobbos), vil-
lanymotor (380V, 1.400 Ft, 1,5 
LE), 26-os kerékpár, 60 l-es fa-
gyasztószekrény, FÉG fali me-
legítő, famázsa (súlyokkal), 
Briggs motoros kapálógép, új 
Power motoros háti permete-
ző, kályhacsövek, ócska aszta-
lok, székek, 150 db új síkpala 
(40x40, csak egyben), régi fa-
li henger, keresztvágó fűrész, 
nagy használt szőnyeg, 50 kg 
rézgálic. Tel.: 06/30-967-5578.  

Állat
11 db vágni való nagy kakas 
eladó. Tel.: 06/20-585-1734.

Állás
4-6 órás állást keresek OKJ 
5.4-es gyermekgondozói és if-
júság felügyelői képesítésem-
mel. Tel.: 06/30-647-7336.

Megbízható, dolgozni tudó és 
szerető villanyszerelők jelent-
kezését várom. Szakképesítés 
előny! Tel.: 06/30-329-0726.

Kisegítői munkára megértő, 
jó lelkű, nyugdíjas nőt kere-
sek sürgősen. Tel.: 06/30-907-
9419.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- és hátizsákjavítás. 
Tel.: 06/59-887-269, 06/70-
300-9730.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 

Mihály egyéni vállalkozó, 

Karcag, Szent István sgt. 14. 

Tel.: 06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 

bérelne, és vállal növényvédel-

mi szaktanácsadást, szakirányí-

tást. Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányí-

tást szerződéskötéssel, szám-

laképesen vállalok. Kenyeres 

László okleveles növényorvos, 

tel.: 06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és 

fémhulladékát ingyen elszál-

lítom! (Mosógép, hűtőgép, 

gázkészülék, autó-motor ak-

kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-

265-4197.

Oktatás! Talpreflexológia 

masszázs alaptanfolyam in-

dul február 16-án Karcagon. 

Érdeklődni a 06/70-613-3309 

és a 06/30-428-5642 telefon-

számokon lehet. 

Vállaljuk az alábbi munká-

kat: épületek építését, bon-

tását, bármilyen nemű kő-

műves munkát. Tető építé-

sét, javítását, járdák, kapube-

járók újjáépítését, betonozá-

sát, udvarok takarítását, te-

repek tisztítását. A legked-

vezőbb árakkal dolgozunk! 

Bármilyen nemű földmun-

kát, kubik munkákat is elvég-

zünk, nagy felületek aszfal-

tozását, zúzalékolását. Akár 

részletfizetés is megold-

ható. Hívjon bizalommal! 

Nyugdíjasoknak kedvez-

mény! Tel.: 06/30-853-4323.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2019. január 28-án (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 
1 db 2 fő részére szóló egyalkalmas (kétórás) VIP 

wellness-t sorsolunk ki a LIZA Aqua & Conference 
Hotel Fehér Akác Csárda Liza Car Camping 

(Lajosmizse) felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Mikor ünnepeljük a magyar 
kultúra napját?

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek 
Otthona és Háziorvosi Intézmény 

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

pályázatot hirdet

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa út 48/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: az intézmény helyiségeinek 
tisztán tartása, megelőző fertőtlenítő feladatok ellátása 
munkaköri leírás szerint.

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

Pályázati feltételek: 
 - 8 általános iskolai végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 

a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - postai úton, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény címére 
(5300 Karcag, Varró u. 1-3.),

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre,
 - személyesen Hodos Bálintné intézményvezetőnél, 

(5300 Karcag, Varró utca 1-3.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31. 

KISEGÍTŐ 
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HÍREK

OTTHON

 - 75 dkg finomliszt
 - 25 dkg rétesliszt
 - 1 dkg só
 - 5 dkg friss élesztő
 - 5 dkg porcukor
 - 4 dkg vaníliás cukor
 - 10 dkg vaj (olvasztott)
 - 6 db tojássárgája
 - 30 ml rum
 - 550 ml tej

Sütőzsiradék: 
5 dl napraforgó olaj

Jó étvágyat!

Kutatási eredményei alap-
ján Kis Szabolcs, a Karcagi 
Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szak-
gimnázium 12.c osztályos ta-
nulója is szerepel a Forbs Next 
magazin 30 fiatal, 30 év alat-
ti kutatót bemutató különszá-
mában.

A természet iránti szerete-
tem gyermekkoromba nyú-
lik vissza, amikor Bucsára köl-
töztünk. Szabadidőmben el-
kezdtem járni biciklivel a ha-
tárt, közben lejegyeztem amit 
láttam, és különböző megfi-
gyeléseket is végeztem. Annyi-
ra megtetszett a biológia, hogy 
biológia-kémia szakra Karcag-
ra jelentkeztem - mondja Kis 
Szabolcs.

A gimnáziumban biológia ta-
nára, Bíróné Varga Tünde biz-
tatására kilencedikesként ösz-
szeállított egy kutatási témát, 
amelyben a Bucsa és a mellet-
te található természetvédelmi 
terület f lóráját mérte fel. Az-
óta foglalkozott már a mezs-
gyék és árvízvédelmi töltések 
növényzetével. Eredményeivel 
pályázott a Tudományos Diák-
körök Országos Konferenciájá-
ra és a csurgói Polaneczky Ot-
tó Emlékkonferenciára is, utób-
bin első díjat is kapott. Két al-
kalommal volt díjazott a TU-
DOK Kárpát-medencei döntő-
jén ökológia és természetvéde-

lem szekcióban is. A versenyek 
mellett előadóként részt vett a 
Nagykunsági-Nagy-Sárréti táj-
ökológiai túrkevei konferenci-
án, ahol felfigyelt rá dr. Tóth 
Albert tájökológus professzor, s 
meghívta a Hortobágyi Termé-
szetvédelmi Kutatótáborba.

- Ott jeles szakemberekkel is-
merkedhettem meg, köztük 
dr. Deák Balázzsal, a Debre-
ceni Egyetem Ökológiai Tan-
székének adjunktusával, aki ma 
már a mentorom dr. Valkó Or-
solya adjunktussal együtt. Az 
első lektorált publikációim ta-
valy megjelentek a Kitaibel bo-
tanikai folyóiratban és a Ter-
mészet Világában. A termé-
szettudományos tantárgyi ver-
senyeim alapján talált méltónak 
a Kutató Diákokért Alapítvány 
arra, hogy a Forbes Next maga-

zin figyelmébe ajánljon a 30 fi-
atal, 30 év alatti kutatóról szóló 
cikkhez - sorolja Szabolcs, aki 
mára a kunhalmok növényvi-
lágába is beleásta magát, bota-
nikai szempontból már nem le-
het zavarba hozni a 18 éves fi-
atalembert. S hogy hova megy 
továbbtanulni, még nem tudja, 
mert a biológia mellett érdekli 
a gyógyszerészet is - ebben ké-
mia tanárának, Majláth Gábor-
nak is van szerepe.

Kis Szabolcs nemcsak tanul 
és kutat, szeret fotózni, bicikliz-
ni, olvasni, röplabdázni, tolla-
sozni iskolai keretek között, és 
most a csontpreparálás tudo-
mányával ismerkedik barátai, 
Albert Krisztián és Kiss Ger-
gely segítségével.

DE

A legjobbak közé került a karcagi gimnazista

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium keretein 
belül Major János tanár úr vezette Biljana tánccsoport 
Kassán, a nemzeti kisebbségek kulturális rendezvényén 
lépett fel decemberben. 

Mint Kele Ádámtól, az együttes tagjától megtudtuk, 
a 21. alkalommal megrendezett kulturális esten a helyi 
nemzetiségi csoportok zenével, tánccal, énekkel népsze-
rűsítették saját kultúrájukat, s valamennyi kisebbség „de-
legált” egy-egy fellépőt. A külföldi vendég ezen a talál-
kozón az idén 15 éves bolgár táncegyüttes, a Biljana volt. 
Kassán 10 kisebbség képviselői élnek (magyar, roma, len-
gyel, ruszin, ukrán, orosz, zsidó, német, cseh, bolgár), illet-
ve szerveződnek különböző egyesületekbe, és részt vesz-
nek a hagyományőrzésben.

Karácsony előtt a nemzetiségi esten való fellépésen kí-
vül a tánccsoportnak lehetősége volt több felvidéki ma-
gyar emlékhely felkeresésére is, többek között Bártfán és 
Kassán is.

DE

Kassán vendégszerepelt 
a Biljana tánccsoport

Hozzávalók (8 adag) Elkészítés

Farsangi fánk

1. Kevés langyos tejjel, liszttel, cukorral és élesztővel 
kovászt készítünk. A többi porcukorral, vaníliás cu-
korral a tojássárgákat habosra keverjük, hozzáönt-
jük az élesztős tejet, a maradék tejet, rumot, és jól 
kidolgozzuk. Majd a liszteket hozzáadva dagasztjuk. 
Az olvasztott vajat részletenként hozzáadjuk, liszttel 
megszórjuk, és langyos helyen kelesztjük.

2. Utána lisztezett deszkára borítjuk, jó ujjnyi vastag-
ságúra nyújtjuk. Fánkszaggatóval kiszúrjuk, és leta-
karva újra kelesztjük.

3. Lábasban étolajat melegítünk, ha a fánkok megkeltek, ujjainkkal minden fánk közepét kissé benyomjuk, 
és úgy tesszük az olajba, hogy a fánk felső fele kerüljön alulra. A lábast fedővel letakarjuk. Ha a fánk oldala 
szép piros, szalagos, megfordítjuk, és most már fedő nélkül sütjük tovább.

4. Vigyázzunk, hogy lassú tűznél, és ne forró olajban süssük, mert a fánk belseje nem sül át. Papírtörlőre 
szedjük. Vaníliás porcukorral meghintve, lekvárral fogyasztjuk.

Fotó: Internet


