
A Lovagi Udvarban Szatmári Já-
nos mesterséf január 18-án, szom-
baton kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a Kárpát-medencei Ha-
gyományos Disznóvágást, ahol a 
helyi Konok Kunok csapata mel-
lett Sárosfa főzői készítettek ha-
gyományos disznótoros ételeket.

- A sárosfai vendégcsapattól azt 
kértem, hogy náluk tálalt disznóto-
ros ételt főzzenek meg - szűzpecse-
nyét töltöttek meg sajátos fűszerezésű 
hússal -, hogy a kunsági ízek mellett a 
Kárpát-medencei ízt is megkóstolhas-
suk. A karcagi csapat hagyományos 
kunsági ízesítéssel dolgozza fel a disz-
nót, s ezzel eléri a találkozó a célját, 
megismerjük egymás hagyományait. 
A toros ételek mellé a kemencében ha-

gyományos kunsági kenyeret is sütöt-
tünk. Ezt a disznótoros hagyományt 

szeretném továbbvinni és átadni a fi-
ataloknak, jövőre is lesz ilyen találko-
zó - ígérte Szatmári János mesterséf.

A Karcagi Konok Kunok csapat a 
hagyományos disznótoros ételeket - 
toros káposzta, hurka, májas pogácsa, 
kolbász - készítettek Juhász János 
vezetésével, a csapat hölgy tagjai pe-
dig óriás töltött palacsintát sütöttek 

túróval és vaníliás krémmel. Mint a 
csapatvezető elmondta, a Konok Ku-
nok főzőcsapat idén is több országos 
fesztiválon és Karcag testvérváro-
sában főz majd hagyományos étele-
ket: így birkapörköltet, gulyáslevest, 
de babos ételeket is kóstoltatnak 
majd a vendégekkel.

F. Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képviselő-
je kolbásztöltés közben beszélte meg 
a csapat tagjaival, hogy családjukban 
hogyan és milyen fűszerekkel készül-
nek a disznótoros ételek. Elismeréssel 
szólt Szatmári János kezdeményezé-
séről is, amely hozzájárul ahhoz, hogy 
a fiatalok is megismerjék a disznóto-
ros ételek - sült vér, orjaleves, toros 
káposzta, fehér hurka, májas hurka 
készítését, amely mellé a kemencében 
sült cipó adja az igazi hagyományőr-
zést, amire a Lovagi Udvarban már 
kilencedik alkalommal került sor, ez-
által tovább él ez az évszázados ha-
gyomány, amely összeköti a családo-
kat, baráti társaságokat is.
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A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 
értesíti a város lakosságát, hogy  

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 Önkormányzat 
2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet 

közmeghallgatással egybekötve tárgyalja, ahol az állampolgárok 
és szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Dobos László 
polgármester

2020. január 30-án (csütörtökön) 
15.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁS

A Csokonai Könyvtárban mu-
tatták be január 10-én, pénte-
ken Dr. S Kovács Ilona etnográ-
fus, a Nagykunsági Népművé-
szek Egyesülete elnökének most 
megjelent Kunkapu című tanul-
mánykötetét.

- A Kárpát-medencében nem is 
láttam a karcagi kunkapukhoz ha-
sonlót, pedig testvéremmel, család-

tagjaimmal végigjártunk sok-sok te-
lepülést. A kötet egy összefoglaló, 
kiindulópont a következő munká-
hoz, mert ez egy olyan gazdag te-
rület, amelyet még lehet kutatni - 
kezdte a kötet bemutatását dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési képviselő, 
aki szerint nagyon fontos, hogy mi-
nél több új kunkapu legyen, hiszen 
a 1990-es években ezek elfogytak.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Bemutatták a Kunkapu című 
tanulmánykötetet

Kárpát-medencei Hagyományos Disznóvágás



2 2020. január 24.

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Év eleji 
abszurdok 

(2.)
Az egyik régi ismerősöm megjegyez-

te, az előző részben pontatlanul írtam 
az egykori „áremelő” intézmény nevét: 
nem Országos Árhivatal volt a neve, 
hanem Országos Anyag- és Árhivatal. 

Valóban, ez volt a pontos intézmény-
név. A vezetőjénél, Csikós-Nagy Bélánál 
pedig azért tettem idézőjelbe az „elv-
társ” szót, mert talán ő volt az egye-
düli olyan „nagy ember” aki majd húsz 
évet „átbekkelt” a létező szocializmus-
ban úgy, hogy annak idején a nyilaske-
resztes párt tagkönyvét is a magáénak 
tudhatta. (És valójában nem is olyan 
„kisnyilas” volt, bár párttevékenységé-
nek részleteiről nem szól a fáma. Mint 
ahogy később sem „kis-kommunista-
ként” vett részt a szocializmus építésé-
ben.) Kétségtelen, elég abszurdnak tűn-
het a dolog még visszatekintve is. Nem 
is igazán érti az ember, csupán sejtései 
vannak, hogy talán a főelvtársak élvez-
hették Csikós-Nagy „zsarolhatóságát”. 
Mert nagydobra nem verték a hírt, né-
hány személyzetis tudta csak. 

Szóval, legalább olyan abszurd lett 
volna, ha a szélesebb nyilvánosság ér-
tesül a tényről, mint most a szegregá-
ciós ügy. Amiről sokáig vitatkoztak ne-
velésügyi szakemberek, még a ’80-as 
években és később is. Sokan esküdtek 
rá, hogy bizonyos esetekben az a leg-
jobb módszer a cigány származású ta-
nulók felzárkóztatásához. Annak idején 
Horváth Aladár, amikor még az SZDSZ-t 
megelőző „Hálózat” tagja volt, ő is taní-
tott szegregált roma osztályban. Most 
viszont Aladár barátunk, mint a Roma 
Parlament Egyesület elnöke becsület-
sértés és hivatali visszaélés miatt felje-
lentette a miniszterelnököt. Ami nem 
vall valami nagy következetességre. 
Mindenesetre láthatjuk, hogy az SZDSZ 
ugyan - mint párt - megszűnt, de a gya-
korlatban, a „való világban” a Soros-féle 
szervezetek vidáman működnek tovább.

A szegregáció egyébként 2003 és 
2011 között történt a patai iskolában. 
Azokban az években - bár a Helsinki Bi-
zottság és a TASZ (Társaság a Szabad-
ságjogokért jogvédő szervezet) tagjai 
állítólag tudtak a dologról -, igazándi-
ból nem emeltek semmiféle kifogást. 

Úgy, hogy meglehetősen szövevé-
nyes és kusza helyzet alakult ki. (Va-
lószínűleg van felelőssége az akko-
ri önkormányzati testületnek is: egé-
szen a jegyzőig bezárólag.) Az Esélyt 
a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek 
Alapítvány (CFCF) tett feljelentést az 
ombudsmannál még 2015-ben. Ezt az 
alapítványt is Soros támogatja. Az ala-
pítvány munkatársai most már elvesz-
tették a kontrollt: egyszerűen nem érte-
nek szót a patai cigány vezetőkkel sem. 
Az is eléggé homályos és abszurdnak 
tűnik: a bíróság hogyan „forintosítot-
ta” az egyes roma tanulók jogsérelmét? 

Bár a részletek nem világosak, az vi-
szont bizonyos, hogy a „börtönbiznisz” 
is a magyarországi NGO-khoz köthető, 
és brutálisan aránytalan a 11 ezer kár-
térítési beadvány, amit a BV intézetek 
fogva tartottjai nevében adtak be pl. a 
tavalyi évben.

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- A rendszerváltás után fogal-

mazódott meg a Fidesz tagjaiban 
- Varga Mihály, Kovács Sándor -, 
hogy meg kellene menteni eze-
ket a kapukat, mert hihetetlen 
értékűek. A kezdeményezéshez 
polgármesterként csatlakoztam. 
Több mint harminc kaput fotóz-
tak le a fiatalok 1994-ben egy pá-
lyázat részeként, hogy a kapuk 
formavilágát meg tudjuk men-
teni az utókornak. Ezek a múze-
umnak átadott fotók most vissza-
köszönnek a kötetben - mondta 
a politikus, aki bízik abban, hogy 
többeket is inspirál majd, hogy 
kunkaput állítsanak portájuk elé.

Megemlítette Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászművész 
meghatározó alkotását, a Né-
meth Gyula szobrát gazdagító 
kaput, amely egy eredeti kunka-
pu bronzba öntött mása.

- Úgy látom az építtetőket, az 
önkormányzatokat is inspirálta 
ez. Születtek új kapuk az önkor-
mányzat és magánszemélyek által - Kálváriára, Kórház út, 
Szélmalmi fogadóház, de a városvédők korábbi támoga-
tói pályázata révén is épültek így kapuk - sorolta dr. Fazekas 
Sándor, akinek Hunyadi utcai háza előtt szintén ilyen kun-
kapu és kerítés van.

- A Kunkapu kötet összefoglalja a kapu történetét, múlt-
ját, jelenét, de egyúttal a jövőre nézve is buzdító lehet. 
Szívből gratulálok a kiváló munkához elnök asszonynak és 
kívánom, hogy legyen ereje a folytatáshoz, a fafaragóknak 
pedig azt, hogy legyen erejük a munka folytatásához - fo-
galmazott a képviselő.

- A Nagykunság gazdag faragó hagyománya a 19. század 
utolsó harmadában élte fénykorát Karcagon is. A vésett dí-
szű fedeles „kunkapu”, a faragott nagykapuoszlopok, és a 
vésett díszű fejfák sok helyen megtalálhatóak voltak, ma 
már csak elvétve látni ilyet a városban - kezdte a könyv írá-
sának előzményeit dr. S Kovács Ilona, aki kutatásának kö-
szönhetően már egyre több dokumentum áll ebből az idő-
szakból a rendelkezésre. Ezek alapján nyáron faragótábor-
ban karcagi és környékbeli mesterek egy vésett, faragott 
kunkaput készítettek és állítottak a református templom 
kertjébe. Az emlékmű az egykori fedeles kapuk és kapu-
oszlopok díszítő elemeinek, valamint nagykun és reformá-
tus szimbólumok felhasználásával készült Andrási Mihály 
faragó népi iparművész vezetésével.

- A könyv megírásakor két fontos forráscsoportra tá-
maszkodtam: az egykori állapotokat megörökítő archív 
anyagra, főként a faragóstílus virágzásával egyidős, ko-
rabeli rajzokra, fényképekre és az 1994-es fényképpályá-
zat gazdag sorozatára. 2019-ben a még fellelhető kapu-
maradványokról is készítettünk fényképsorozatot. A rajzo-
ló és a fényképkészítők különböző időpontokban dolgoz-
tak, ezért eltérő idősíkokon keresztül ismerhetjük meg a 
kunkapu használatának periódusait. A nagykunsági fara-
gás virágkorában, 1906-1908 között készült az első, 1911-
ben a második és 1928-ban a harmadik sorozat. A pusz-
tulás és a kapukészítési hagyomány felélesztésének korá-
ból, az 1990-es évekből is van egy teljes fényképgyűjte-
mény, s a mai állapotot tükröző fényképsorozat zárja a for-
rások hosszú sorát - sorolta a szerző, aki szólt arról is, hogy 

kutatása számára igen nagy je-
lentőséggel bírt a korabeli, gaz-
dagabb változatokat felvonul-
tató, első forráscsoport, a Nép-
rajzi Múzeum Rajzgyűjtemé-
nye, amely gazdag nagykunsági 
anyaggal rendelkezik. Novák Jó-
zsef Lajos grafikus, rajztanár ké-
szített a karcagi kapukról, karca-
gi és nagykunsági nagykapu osz-
lopokról, nagykapukról, házvé-
gek díszes szegődeszkáiról és át-
tört faragású díszeiről rajzokat. A 
Néprajzi Múzeum Fénykép gyűj-
teményében őrzik Újházi Sándor 
12 darabból álló karcagi fénykép-
sorozatát, amit 1911-ben készí-
tett. Több kaputípust megörökí-
tett, közöttük hat fedeles kiskapu 
is jól látható a kiváló minőségű, 
nagy forrásértékű fényképeken. 
Idetartozik még hét karcagi ut-
cakép, amit Györffy István 1928-
ban fényképezett, s A nagykun 
házról 1908-1910 között írt tanul-
mányában közzétett egy régies 
nagykaput, kapudíszeket és ke-

rítésdíszeket ábrázoló rajzokat, amelyeknek igen nagy a 
dokumentum értéke. Forrásként használtam az 1994-ben 
kiírt „Kapu fotópályázat”-ra beérkezett anyagot, amely a 
Györffy István Nagykun Múzeumban került elhelyezésre. 
A városban sétálva sok helyen látható még régi, faragott 
nagykapuoszlop, egyik-másik formája elárulja, hogy ka-
pumaradvány. Szerencsére még megmaradt négy, erősen 
leromlott állapotú, eredeti fedeles kiskapu, a többségük-
ről már hiányoznak a fedél részei, a díszléc és a tetődesz-
kák vagy egyéb alkotórészek. Ötödikként idesorolhatjuk 
azt a kiskaput, ami 1996-ban került el az eredeti helyéről, 
és most bronzba öntve, Németh Gyula turkológus szob-
ra mögött díszeleg a város főterén. Az egykori helyén Bu-
gyik Lajos karcagi faragó által készített másolat áll, így az 
eredeti és a másolat is tanulmányozható. A régi karcagi ut-
cákon még lépten-nyomon felfedezhető egy-egy nagy-
kapuoszlop, vagy az egykori fedeles kiskapu hírmondó-
nak maradt régi kapufélfája. Helyenként áll még a régi, fű-
részelt mintájú kerítés néhány deszkája, sőt a vízszintesen 
rakott, nagyon széles deszkájú kerítésrészek is a hajdan 
volt dicsőségről árulkodnak - sorolta a szakember, aki szólt 
arról is, hogy a nagykunsági településekről, Túrkevéről, 
Kisújszállásról, Kunhegyesről és Kunmadarasról a 20. szá-
zadi forráscsoportokban fedeles kiskapu-ábrázolás nincs. 
A jelenlegi állapotot dokumentáló sorozatba egy-két kései 
emlék bekerült, azonban ezek alapján sem állítani nem le-
het, sem tagadni a fedeles kiskapu használatának 19. szá-
zad végi divatját az adott településeken. Nagykapukról, 
kerítésekről, és a parasztházak tetődíszeiről szinte minden 
településről, sőt a Nagykunsággal szomszédos falvakból 
és városokból is maradt néhány rajz, ezek alapján azon-
ban csak nagyon halvány képet rajzolhatnánk a nagykun-
ok egykori faragó művészetéről. A rendkívül gazdag kar-
cagi forráscsoport segítségével ez a kép azonban élesíthe-
tő. A forrásokból következtethetünk a kapuk szerkezetére, 
korára, formájára, a faragóstílusra jellemző díszítményre - 
mondta dr. S Kovács Ilona, aki reméli, hogy most megjelent 
könyve is segít abban, hogy újra egyre több kunkaput és 
kerítést állítsanak a karcagiak portájuk elé.
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INTERJÚ

- 1976-ban születtem egy román ha-
tár menti, dél-békési, viharsarki kis fa-
luban, Kevermesen, egy háromgyer-
mekes családban. Kisgyermekkori éve-
im boldogan teltek, és mindig öröm-
mel emlékezem vissza azokra az esz-
tendőkre. A ’80-as években voltam kis-
diák, ’82 és ’90 között végeztem általá-
nos iskolai tanulmányaimat helyben, 
orosz tagozaton. Ez a későbbiekben 
több ponton is meghatározta az éle-
temet, hiszen számos élménnyel gaz-
dagodtam, és több pedagógus gyako-
rolt nagy hatást rám. Úgy is fogalmaz-
hatnék, hogy ami elő volt írva az ed-
digi életemben, az mind bekövetke-
zett. Az általános iskolai tanulmánya-
imat követően Békéscsabára mentem 
tanulni. Igazából oda a kézilabda vitt, 
ugyanis nyolc-kilenc éves koromtól 
kezdve hódoltam ennek a szenvedély-
nek. Nyolcadik osztályos koromban el-
mentem Békéscsabára egy válogatóra, 
ahol a teljesítményem alapján beválo-
gattak, és így egyértelmű volt, hogy ott 
folytatom a diákéveimet. A mára már 
Szent-Györgyi Albert Oktatási Cent-
rum nevet viselő intézményben a kézi-
labda két éven keresztül határozta meg 
a mindennapjaimat. A következő évtől 
kezdődően viszont döntenem kellett, 
hogy milyen irányba szeretnék tovább-
menni; kézilabda vagy továbbtanulás. 
Az utóbbi mellett tettem le a vokso-
mat annak ellenére, hogy Gyulán he-
tente kétszer edzettem és hódoltam to-
vábbra is ezen sport szeretetének. Elő-
ször tízéves voltam, amikor megfordult 
a fejemben, hogy középiskolai földrajz-
orosz szakos tanár leszek. Ez csak a ké-
sőbbiekben, a gimnáziumi évek után 
realizálódott igazán bennem. A gim-
názium elvégzését követően 1994-ben 
rögtön felvételt nyertem Szegedre, a 
József Attila Tudományegyetem föld-
rajz-orosz szakára. Az egyetemi évek 
alatt többször vettem részt különböző 
intervallumú időszakokra szentpéter-
vári képzéseken, ami Oroszország tel-
jes megismerését tette számomra lehe-
tővé. Földrajzból és oroszból a komoly 
szigorlatok letételét követően úgy érez-
tem, hogy több szabadidőm van, így el-
kezdtem megismerkedni a bolgár nyel-
vi kultúrával. Ennek kapcsán egyszer 
részt vettem egy bolgár esten és bete-
kintést nyerhettem kultúrájukba, ami 
nagy hatást gyakorolt rám. Ennek kö-
vetkezményeként az egyetem negye-

dik évében a bölcsészkaron felvet-
tem a szerb és a bolgár szakot. A szerb 
szakból egy évet végeztem el, amely-
nek eredményeképpen megszereztem a 
szerb középfokú nyelvvizsgát. A bolgár 
szakot végigvittem, így tulajdonképpen 
1999-ben mint földrajz-orosz szakos 
tanár diplomáztam, majd rá pár évre 
pedig bolgár szakosként is. Ez annyit 
tesz, hogy az egyetemi éveim alatt tu-
lajdonképpen megtanultam két nyelvet 
felsőfokon, oroszul és bolgárul, illetve 
elsajátítottam a szerbet középfokon. 

Valamikor a ’90-es évek legvégén, 
a 2000-es évek elején elkezdtem járni 
részben Szerbiába, de főleg Bulgáriába, 
ahol a nyári egyetemek kapcsán min-
dig volt táncoktatás. Én is részt vet-
tem ezeken az alkalmakon, és elkezd-
tem táncolni. Annyira megtetszett, 
hogy akkor döntöttem el, hogy ha bár-
mikor is pedagógusként fogok dolgoz-
ni, akkor szakköri keretek között ok-
tatni fogom a táncban elsajátította-
kat. 1999-ben kimentem Kazahsztán-
ba egy posztgraduális képzésre, ahon-
nan nagyon jó élményekkel tértem ha-
za. Ezt követően még Szegeden eltöl-
töttem egy évet, ahol elsődlegesen az 
orosz irodalommal foglalkoztam a 
doktori iskola keretein belül, valamint 
orosz beszédgyakorlatokat tartottam 
a hallgatóknak. Ezután természetesen 
igyekeztem én is elhelyezkedni, hogy a 
meglévő tudásomat átadhassam a fel-
növekvő nemzedéknek. 

- 2001-ben kezdtem el az akkor még 
Gábor Áron Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kollégium 
nevet viselő intézményben dolgozni. 
Először csak földrajz szakosként, majd 
2006-tól kezdődően az orosz szakot is 
elkezdtem oktatni. Jelen pillanatban 
is ezt a két szakot tanítom a gimnázi-
umban, bár, az oroszt most már ma-
gasabb óraszámban, mint a földrajzot. 
Emellett a kezdetektől fogva tanítok 
röplabdát, kézilabdát és balkáni tán-
cokat is. 

- 2001-től kezdve a gimnáziumban 
kezdtem el oktatni. 2003-ban több tá-
bori jelenlétet és számos gyakorlást kö-
vetően alkalmasnak találtam a cso-
port tagjait arra, hogy színpadi pro-

dukciókban is meg-
mutassák tudásu-
kat. Így ebben az 
évben hivatalosan 
is megalapítottuk a 
Biljana bolgár tánc-
csoportot. Innentől 
kezdve szinte min-
den évben Bulgári-
ában tánctáborokat 
szerveztem, ott fel-
kért koreográfusok 
segítségével. Szófi-
ában, Várnában és más, gyönyörű he-
lyeken is számos alkalommal megfor-
dultunk.

- A kassai Nemzetiségi Kisebbsé-
gi Klub, a Márai Sándor Emlékszoba 
és Kassa város Nemzetiségi kisebbsé-
gi bizottságának szervezésében 2019. 
december 7-én került megrendezés-
re a XXII. Nemzetiségi kulturális est 
a Történelmi városháza Nagytermé-
ben, Kassán. A színes műsorkosár-
hoz a már hagyományosan a Kassán 
és környékén működő helyi nemze-
tiségi csoportok járultak hozzá ének-
kel, zenével. A magyar közösséget a 
Zekeres együttes képviselte Szepsiből. 
Ezen a rendezvényen léptünk fel mi is 
a tánccsoporttal. Évek óta szoros kap-
csolatot ápolunk a kassai bolgárság-
gal, amelyet a Kassai Bolgár Klub tö-
mörít egybe. Ugyanezen a napon ke-
rült sor a tánccsoport másik fellépésé-
re is, amelynek helyszíne Kassa egyik 
legnagyobb szociális ellátóintézménye 
volt. Az otthon lakóinak életébe a ka-
rácsony égisze alatt ünnepi hangulatot 
varázsoltunk. A következő napunk vá-
rosnézéssel és a kassai magyar kultu-
rális emlékek meglátogatásával telt el. 
Nagyon jól éreztük magunkat.

- Nagyon örültem neki. Köszönöm 
a város önkormányzatának, hogy gon-
doltak rám, és ilyen formában is elis-
merték a munkámat. Úgy gondolom, 
hogy ebben a díjban nemcsak a művé-
szeti tevékenység van benne, hanem a 
közel húsz év pedagógiai munkája is. 
Emellett köszönöm a gyerekeknek és 
a szüleiknek, hogy bizalmukkal meg-

tisztelve dolgozhatunk együtt a tánc-
csoportban. 

- Igyekszem a párommal együtt a 
legtöbb időt a 2012-ben született kis-
lányommal, Julival tölteni, akit mint 
fiatal, sikeres hölgy szeretnék majd az 
évek múlásával felnőni látni. A rokon-
ságom látogatása is természetesen fon-
tos helyet foglal el az életemben, hiszen 
messze élnek Karcagtól. 2001 óta a női 
kézilabda, illetve 2003 óta a férfi kézi-
labda vonalon edzősködtem 2019-ig, a 
KSE színein belül. Némi változásnak 
köszönhetően a Sütő Kézisuli vett át 
bennünket, ahol ugyanúgy dolgozom, 
mint azt megelőzően. 

- Mindenképpen szeretném fenn-
tartani, fejleszteni a tánccsopor-
tot. 2023-ban lesz 20 éves a Biljana, 
amelyre természetesen nagyon ké-
szülünk, meg az azt megelőző fellé-
pésekre is. Kiemelt szívügyem még a 
fiú röplabda, amely húsz éve áll közel 
hozzám.

- Igen. Tanuljanak, mert így fognak 
előbbre jutni. Elsősorban a matemati-
kát és az idegen nyelveket tartom fon-
tosnak. Ne elégedjenek meg egy ide-
gen nyelv ismeretével, egy középfokú 
nyelvvizsgával, mert az a mai világ-
ban már követelmény. Fontos az an-
gol nyelv ismerete, de második nyelv-
ként tanuljanak valami egyedibbet, 
mint például a latin vagy az orosz. 
Véleményem szerint az orosz nyelvé 
a jövő, aranyat fog érni az elkövetke-
zendő években, ha valaki birtokában 
van, lesz ennek a tudásnak.  

Brehó Mónika

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban részesült Major János, 
a karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes alapító-vezetője. Pályájáról, a tánc-
együttesről és a jövőről kérdeztük a pedagógust.  

„Ami elő volt írva az eddigi 
életemben, az mind bekövetkezett”

- Hogyan indult a pályája?

- Hogyan került Karcagra?

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közművelődési Díjban részesült. 
Hogyan fogadta az elismerést?

- Hogyan tölti a szabadidejét?

- Milyen tervei vannak?

- Üzen-e valamit a felnövekvő nem-
zedéknek?

- Hogyan és mikor alakult meg a 
Biljana tánccsoport?

- A múlt év végén Kassán jártak a 
tánccsoporttal. 
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HÍREK

Élelmiszer-adomány gyűjtő ládát helyeztek ki az el-
múlt hetekben mindkét külvárosi részre. A kezdemé-
nyező Varga István, a Karcagi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke volt, akihez csatlakozott Varga Jó-
zsef és Nagyné László Erzsébet önkormányzati képvise-
lő is adománnyal.

- A Déli külvároson a nemzetiségi önkormányzat Tiszta ut-
cai irodája udvarára tettük a ládát, hogy segítsünk azoknak, 
akiknek elfogy az élelme - mondta a helyszínen Varga István, 
aki az ötletet országos hirdetések alapján találta ki Karcag-
ra. Az ötletemhez az egyik rokonom, „Varga József” csatla-
kozott az Északi újtelepen, a háza elé tettük a másik gyűjtő-
ládát. Az iroda udvara be van kamerázva, így ide folyama-
tosan lehet hozni tartós élelmiszert, gyümölcsöt, főtt ételt, 
s innen vihetnek is a családok, rászorulók - sorolta az elnök, 
aki bízik benne, hogy a városból is többen fogják akár bol-
tokból telefonon hívni, hogy maradt ki élelmiszer és men-
jen érte. 

A ládán „Hagyj másnak” felirattal jelzik, hogy mindenki 
csak az aznapra való élelemmennyiséget vegye ki.

A Szélmalom utca 14. alatt Varga József vállalta a gyűjtést.
- Nagyon támogatom a kezdeményezést, mert minden-

ki csak decemberben foglalkozik az adománygyűjtéssel, pe-
dig januárban már sok embernek elfogy a pénze. Én tudom 
mi az a mélyszegénység, mert kilenc gyermekes családból 
származom, sokszor találkoztam azzal, hogy januárban nem 
volt étel. Nagyon örülök, hogy egyik megalapítója lehetek 
az Északin ennek az élelmiszer ládának - mondta Varga Jó-
zsef, aki az utánpótlást is biztosítja majd, szerződésben van a 
Máltai Szeretetszolgálat karcagi csoportjával, de a városban 
lakó szimpatizánsok is adnak neki ide élelmet. A ládához na-
ponta reggel fél nyolctól estig lehet jönni élelemért.

Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő mindkét 
ládába hozott tartósélelmiszer-adományt. 

- Örülök, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű lakos-
ság igényeit látva az elnök úr a Délin, az Északin pedig fő se-
gítőm, Varga József megvalósította ezt az élelmiszerládát - 
mondta a képviselő, aki reméli, valóban folyamatosan jön-
nek majd az adományok, a felesleges tartós élelmiszerek, 
amit a piacon csütörtökön és szombaton oda lehet adni Var-
ga Józsefnek is.

DE

Élelmiszert adományozhatnak 
a rászorulóknak

ÉRDEKESSÉG

Hős-áruló? Embermentő-gyilkos? Ki ez az ember, aki több zsidót mentett 
meg, mint Schindler vagy Wallenberg? Még sincs egyetlen utca, tér vagy mú-
zeum elnevezve róla Izraelben. Bár egyre tisztább a ténykedésének emléke, de 
megítélése tagadhatatlanul nem egyszerű. Ő volt az első politikai gyilkosság 
áldozata Izraelben.

Kolozsvárott született 1906-ban Kasztner Rezső néven, amelyet 1941-ben 
Kasztner Rudolfra változtatott, majd Israel Kastner néven halt meg 1957-ben 
Tel-Avivban.

Vallásos zsidó családba született, de anyja látva tehetségét, inkább a vilá-
gi oktatását választotta. A középiskolát elvégezve már öt nyelven beszélt. Ké-
sőbb jogot végzett. Az egyetemi tanulmányai után újságíró lett az Új Kelet cí-
mű lapnál, majd politizált és ügyvédkedett is. Kortársai nem említették pozití-
vumként azt, ahogy ügyeit intézte, amelynek során minden eszközt (pl. meg-
vesztegetés) bevetett céljai elérésére. Erdély visszacsatolása után Budapest-
re költözött, ahol az 1943-ban alakult Budapesti Segélyező és Mentőbizottság 
ügyvezetőjeként segítette a határon túlról bemenekülő zsidókat, és továbbítot-
ta a beérkező információkat.

Magyarország német 
megszállása után talál-
kozott Eichmannal, aki 
a zsidók deportálásá-
ért volt felelős. Úgy tűnt, 
hogy a németek pénzért 
és diplomáciai előnyö-
kért hajlandóak voltak zsi-
dók százezreit szabadon 
bocsájtani. Kurt Becherrel, 
Eichmann megbízottjával 
alkudozott a „vért-áruért”, 
sikertelenül. Végül egy ki-
sebb csoport, 1685 em-
ber elengedésében egyez-
tek meg, 1000 dollárért 
fejenként. Az emberek 
egy részének nem volt 
ennyi pénze, ezért 150 
férőhelyért licitálni lehetett, hogy legyen elég pénz. Így híres rabbik, tudó-
sok, művészek és mintegy 252 gyerek menekült meg kalandos úton, és utazha-
tott Svájcba. Ez volt a híres „Kasztner-vonat”. Tárgyalásainak eredményeként 
mintegy 15.000 embert Auschwitz helyett Ausztriába deportáltak, ahol na-
gyobb esély volt a túlélésre. Vélhetően ezért maradt életben édesanyám, nagy-
szüleim és rokonságom jelentős része, köztük Herskó Ferenc Nobel-díjas tu-
dós, Karcag díszpolgára. De meg kell említeni azt is, ő és a Zsidó Tanács nem 
ismertette a zsidókkal az Auschwitz-jegyzőkönyvet, így a szerencsétlenek nem 
ismerhették meg, hogy mi vár rájuk. Kasztner 1944-ben elhagyta Magyaror-
szágot és Svájcba, majd Izraelbe távozott. 1946-48 között a zsidó szervezetek 
tudtával, többször tanúskodott azon SS-tisztek mellett, akik az egyezségekben 
részt vettek. Egy részüket fel is mentették.

Izraelben baloldali politikusként részt vett a Mapai párt tagjaként a kor-
mányzásban. Ebben az időben egy másik magyar, Malkhiel Grünwald azzal 
vádolta meg, hogy pénzért kimentette a családját és néhány ismerősét a né-
metek kezei közül, míg a többieket elárulta. Kasztner pártja utasítására és a 
maga védelmében beperelte becsületsértésért. Érdekes volt a per alatt, hogy 
az általa megmentettek közül egy sem tanúskodott mellette, míg a túlélők 
vádolták. A legnagyobb ilyen volt Szenes Hanna édesanyja, aki szerint visz-
szautasította, hogy tegyen valamit a lányáért. Még a másik ejtőernyős hőst, 
Joel Palgit - akit szintén Magyarországon fogtak el - is kollaboráló-árulónak 
nevezték. Végül Halevi bíró szerint együttműködött a nácikkal és „eladta a 
lelkét az ördögnek”. Két évvel az ítélet után meggyilkolták. 1958-ban az ál-
lam megfellebbezte az ítéletet és felmentették, egyben elítélték rágalmazóját. 
Emlékét a Yad Vasem emlékmúzeumban őrzik. A vele együtt felmentett ej-
tőernyős hős Joel Palgi írta könyvében: „Ha elmégy és nem jössz vissza - hős 
leszel; ha elmégy és visszajössz - elítélnek; ha lapulsz és nem cselekszel - ítél-
kezel...”

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Gyerekek a Kasztner-vonatban
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Idén negyedik alkalommal került megrende-
zésre az angol nyelvű városi mesemondó ver-
seny a Kiskulcsosi Tagintézményben. A résztve-
vők nagy örömmel, izgalommal tanulták meg és 
adták elő a kiválasztott meséket.   

Az I. kategóriában a 4. és 5. osztályos tanu-
lók, a II. kategóriában a 6. és 7. osztályos tanu-
lók versenyeztek. Mindenki nagyon szép teljesít-
ményt nyújtott.

Köszönjük a felkészítő pedagógusok mun-
káját!

Nagy Éva

Kiskulcsosi Tales

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága „80 éves a 
Debreceni Nagyerdő” címmel alkotópályázatot írt ki.

A Debrecenben megrendezésre kerülő ünnepélyes 
eredményhirdetésre Fekete Csilla, iskolánk 6. b osztá-
lyos tanulója kapott meghívást, ahol tanulónk 2. he-
lyezést ért el „Élőlények a Nagyerdőn” című pálya-
munkájával.

A szép eredményhez szívből gratulálunk, hálásan 
köszönjük Tőkésné Szendrei Andrea rajztanárnő felké-
szítő munkáját és szülei segítő támogatását. 

 Kovács Miklósné
        igazgató

A Györffy István Kato-
likus Általános Iskola ta-
nulói és pedagógusai az 
adventi időszakban test-
ben és lélekben is készül-
nek az ünnepre. Hege-
dűs Endre zongoramű-
vész rendhagyó énekórája 
- amelyre december 9-én, 
a Szent István Katolikus 
Templomban került sor - 
mindenki számára való-
di, ünnepi hangulatú lelki 
felkészülést nyújtott. 

Hegedűs Endre Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-
díjas zongoraművész és 
zenepedagógus, a nemzet-
közi és a hazai hangver-
senyélet ismert szólistája. Pályája eddigi 45 
éve alatt 3500-nál is több koncertet adott 
Magyarországon és a világ számos orszá-
gában, nagyvárosaiban. Őszinte örömöt és 
megtiszteltetést jelentett az, hogy művésze-
tét ismét elhozta Karcagra és megmutatta 
növendékeinknek. A 2019-es Portfólió és 
hangversenyprogram ajánlójában így vall 
művészi munkásságáról: „Nem azt aka-
rom megmutatni, hogy milyen nagy vir-
tuóz vagyok, hanem egy ügyet szolgálok, 
a szépség ügyét. Annak a zenének a szép-
ségét akarom megmutatni, amely a lelket 
megnyílásra készteti, örömet, élményt és 
energiát ad neki.” 

A művész úr rendhagyó óráján a követ-
kező, különböző zenetörténeti korszakok-
ban született legismertebb művek csendül-
tek fel: Bach: Korál a 147. kantátából, Mo-
zart: Török induló, Beethoven: Für Elise, 
Chopin: Esz-dúr noktürn op.9, Chopin: 
A-dúr polonéz op.40, Liszt: XV. magyar 
rapszódia „Rákóczi-induló”, Bartók: Este 
a székelyeknél.

Ez, a zene szárnyán tett varázslatos, ér-
zelmi időutazás, hamisítatlan örömöt és él-
ményt ajándékozott testnek és léleknek egy-
aránt.  

Borsosné Herczegh Judit
igazgatóhelyettes

Györffys siker a nagyerdei 
alkotópályázaton

Eredmények: 
4-5. évfolyam
I. hely – Somogyi Sára 5. o., Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. (felkészí-
tő pedagógus: Kubicsek Krisztina), II. hely – Makai Boglárka 5. 
o., Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. (felkészítő pedagógus: Kubicsek 
Krisztina), III. hely – Bugán Luca 5. o., Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. 
(felkészítő pedagógus: Kubicsek Krisztina), IV. hely – Wang Nó-
ra Anna 4. o., Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. (felkészítő pedagógus: 
Kubicsek Krisztina), V. hely – Szécsy Panna 4. o., Karc. Nagykun 
Ref. Ált. Isk. (felkészítő pedagógus: Gulyás-Szentesi Katalin).

6-7. évfolyam
I. hely – Kovács Máté 6. o., Kiskulcsosi Ált. Isk. (felkészítő pedagógus: 
Nagy Éva), II. hely – Szarka Orsolya 7. o., Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. 
(felkészítő pedagógus: Boldizsár István), III. hely – Deák Virág 6. o., 
Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. (felkészítő pedagógus: Kubicsek Krisztina), 
IV. hely – Szabó Stefánia 6. o., Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. (felkészítő pe-
dagógus: Kubicsek Krisztina), V. hely – Kiss Réka Mária 6. o., Kiskulcsosi 
Ált. Isk. (felkészítő pedagógus: Nagy Éva), V. hely – Molnár Tamás 6. o., 
Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk. (felkészítő pedagógus: Kubicsek Krisztina).

Rendhagyó énekóra Hegedűs Endre zongoraművésszel
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HIRDETMÉNYEK
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

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

sal járó lényeges feladatok: a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 
1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
vonatkozó részei, illetve a szakmai protokoll és mód-
szertani útmutató alapján szociális diagnózis felvé-
tele, esetmenedzseri feladatok ellátása a Karcagi Já-
rásban. 

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

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

sz. mellékletében az esetmenedzserre/szociális diag-
nózist készítő esetmenedzserre vonatkozó képesíté-
si előírások, 

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

vőképesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és 

gyermekjóléti szolgálatnál vagy központnál leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat.

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettsé-
get igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást kö-
vetően, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot 
az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 6. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Kun Csilla intézményvezető nyújt 
a 06/59-311-006-os telefonszámon.

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

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 24-1/2020., 
valamint a munkakör megnevezését: szociális diag-
nózist készítő esetmenedzser, 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 12. 

SzoCIáLIS DIAGNózIST KÉSzíTő 
ESETmENEDzSEr 
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HIRDETMÉNYEK

Horgászok figyelem!
A 2020. évi engedélyeket február 3-tól (hétfőtől) értékesítjük. 

A fogási naplókat pontosan kitöltve február 28-ig kell leadni. 
Február 1-jén és 2-án 8.00-12.00-ig társadalmi munkát (nád-
vágás) szervezünk azok részére, akik a Téglagyári-horgászta-
von szeretnének horgászni. 2020-ban 12 óra lesz a kötelező 
társadalmi munka. Kérjük a résztvevőket, hogy szerszámot 
hozzanak magukkal!

elnökség

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

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

pályázatot hirdet
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

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

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

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

járó lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsoló-
dó rendeletek által meghatározott feladatokat ellátja. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásá-
ról 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, cselekvő-

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

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

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően, nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Kun Csilla intézményvezető nyújt 

a 06/59-311-006-os telefonszámon.

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

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-1/2020., 
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser, 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 12.

ESETMEnEdZSEr 

A 2020. évi mezőőri járulék megállapításához a Karcag közigazgatási területén termőföl-
det művelő természetes személyek és jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdasági társaságok a használati jogosultságukat igazoló dokumentumokat, nyi-
latkozatot - amennyiben az adatokban változás történt az elmúlt évhez viszonyítva - leg-
később 2020. február 5-ig nyújtsák be személyesen a Polgármesteri Hivatal 26. számú iro-
dájába Lingné Orosz Hajnalka részére, vagy küldjék meg postai úton az 5300 Karcag, Kos-
suth tér 1. (a borítékra kérjük írják rá: Mezőőri járulék) címre. A határidő lejárta után ér-
kező változás bejelentéseket a Karcag Város mezei őrszolgálatáról szóló 14/2013. 
(V.31.) önkormányzati rendelet értelmében a tárgyévet követő kivetésnél tudjuk fi-
gyelembe venni. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda Hatósági Csoport

Felhívás
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2020. január 25. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Véradók köszöntése
19.30 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Molnár Pál
 Karcagi hírek
 - Ünnepi megemlékezés 
  (összefoglaló)
 - Cent-Rumba Koncert
 - Rossz évet zártak a méhészek
 - Kunszövetségi nyertes
 - Tartalmas év elé nézünk
 Háttér
 Vendég: Szendrey Gitta
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 A magyar kultúra napja 
 Karcagon
21.50 Karcagi Tükör

2020. január 27. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport

2020. január 28-29. 
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.30 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.20 Karcagi Traktoros Ügyességi 
 Verseny 2019 (2. rész)

2020. január 30. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - Karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika 
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Az „áldott” Karcag 
 - könyvbemutató
21.50 Karcagi Tükör

HIRDETMÉNYEK
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

Január 25. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 13.)   

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Január 26. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

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

magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Január 25-26. 
dr. Terjék Imre  Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. január 14.
Zelei Katalin - Szarka Csaba

Születés
2020. január 14.
Farkas Vivien Mária - 
Pintér György
Kg., Cserepes utca 13.

Vivien

2020. január 14.
Balogh Éva - Duka Károly 
Armand
Kg., Cserepes utca 39. 

Melánia

2020. január 15.
Dankó Vivien Nikolett - 
Kőházi István Dávid
Kg., Hunyadi utca 37.

István Ambrus

2020. január 16. 
Gyulai Andrea - dr. Szabó 
István
Kg., Forint utca 15/a

Zádor István

Gyógyszertári 
ügyelet

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal részéről tájékoztatom önö-

ket, hogy 2020. január 1-jével megszűnt az egyéni 
vállalkozói igazolvány jogintézménye, így a 2019. 
december 31-ig kiállított, érvényes vállalkozói igazol-
vány érvénytelenné vált.

Az egyéni vállalkozók az érvénytelen igazolványo-
kat kötelesek leadni személyesen vagy postai úton 
2020. március 1-ig a Karcagi Járási Hivatal Kormány-
ablak Osztályának. 

Postai megküldés esetén
Cím: Karcagi Járási Hivatal Kormányablak Osztály
 5301 Karcag, Pf. 73. 
Személyes ügyintézés helyszínei:
Kormányablak Osztály, Karcag, Kossuth tér 1. 
 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Személyes ügyintézéshez lehetőség van időpontfog-
lalásra:
•	 https://idopontfoglalo.kh.gov.hu felületen Ügyfélkapun 

bejelentkezve, 
•	 telefonon a karcagi Kormányablakba a 06/59-795-268 

telefonszámon, a kisújszállási Kormányablakba a 06/59-
795-222 telefonszámon.

Hodos Julianna    
hivatalvezető   

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos 
gyerekeket sport-mozgás foglalkozásra 

az iskola tornatermébe
2020. február 13-án (csütörtök) 16.15 órakor. 

(Megjelenés: sportfelszerelés, tornacipő.)
Érdeklődni: 06/59-503-126-os telefonszámon.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsola-
tosan az alábbiak szerint tájékoztatja önöket:
I. Az ápolási díj összegének emelkedése 
2020. január 01. napjától

Az ápolási díj havi bruttó összegei:
 - alapösszeg:

  37.490 Ft-ról 39.365 Ft-ra emelkedett
 - emelt összegű ápolási díj: 

 56.400 Ft-ról 59.050 Ft-ra emelkedett
 - kiemelt ápolási díj:

 67.485 Ft-ról 70.860 Ft-ra emelkedett
Első alkalommal a 2020. január hónapra járó ápolási 

díjat kell magasabb összegben folyósítani. 
II. Gyermekek otthongondozás díja (GYoD)

A GYOD összege 2020. január 01. napjától havi brut-
tó 100.000 Ft-ról 123.910 Ft-ra emelkedik.

Amennyiben a GYOD-ra való jogosultság iránti ké-
relem elutasításra kerül, az arról szóló döntés végle-
gessé válásától számított 30 napon belül kérelmezett 
ápolási díjra való jogosultság kezdő napjának a GYOD 
iránti kérelem benyújtásának napját kell tekinteni.

Ha a felülvizsgálat alapján a GYOD-ra való jogosult-
ság 2019. december 31-ével megszűnt, s az ugyanazon 
ápolt személyre vonatkozóan 2020. január 31-ig ápolási 
díj vagy GYOD megállapítása iránt nyújtottak be kérel-
met - ha a jogosultsági feltételek fennállnak -, akkor az 
ellátást 2020. január 1-jétől kell megállapítani. 

Az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az 
ápolt személy állandó és tartós ápolási, gondozási 
igénye a gyermekek otthongondozási díjára való jo-
gosultság felülvizsgálata iránti eljárás során kiállított 
szakmai vélemény alapján is megállapítható.

Az ápolási díj - felülvizsgálati eljárás akadályozása mi-
atti - megszüntetése esetén, a döntés véglegessé válásá-
tól számított hat hónapon belül nem állapítható meg a 
gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság sem. 

Hodos Julianna
hivatalvezető
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.
Városközponthoz közel, 
csendes, szép utcában, 
kétszintes, két fürdőszo-
bás kockaház, melléképü-
lettel, kis, élhető portán el-
adó. Irányár: 20 M Ft. Tel.: 
06/70-364-4967.
Főtéren 2 szobás, II. eme-
leti lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/20-327-5719.
Kunmadarason családi ház 
(2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előfolyosó, gázfű-
téses és cserépkályhás) ol-
csón, kedvező áron eladó. 
CSOK igényelhető rá. Ár: 
1.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
853-4323.

Berekfürdőben, fürdő-
höz közel (40 méterre), a 
Seregély utca 3. szám alatt 
lakóház eladó. 1,5 szoba, 
előfolyosó, főzőfülke, cso-
dálatos udvar, kiemelt, 
frekventált helyen. Tel.: 
06/30-853-4323. 
Karcagon, a Kisvénkert I. 
zártkertben, az Akácliget 
Fürdő közelében, családi 
ház (fürdőszobás) nyugdí-
jasnak, esetleg 1 személy 
részére 1 gyermekkel al-
bérletbe kiadó. Ára: 25.000 
Ft/hó. Tel.: 06/59-312-562. 

Vegyes
Vásárolnék régi parasz-
ti eszközöket, kolompot, 
rézcsengőt, juhászkampót, 
karikást, körmölő-bicskát, 
régi gombos mellényt, szí-
nes szódásüveget, miska-
kancsó, régi kerámiákat, 
stb. Tel.: 06/20-996-1346.

Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dol-
gait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.
Eladó 3 ajtós tálaló, 3 tál-
cás mosogató (csak egy-
ben, 70.000 Ft). Tel.: 06/20-
451-6311.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát és hátizsák 
javítás. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállal-
kozó, Karcag, Szent István 
sgt. 14. Tel.: 06/30-219-
6813.
Ingyen elszállítom felesle-
gessé vált dolgait! (Fém, 
mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, bojler, autó- és 
motorakkumulátor.) Tel.: 
06/30-265-4197.

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, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfal-
tozását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirá-
nyítást szerződéskötéssel, 
számlaképesen vállalok. 
Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Idősgondozást, betegápo-
lást és gondviselést válla-
lok! Irodatakarítást is! Tel.: 
06/30-238-2918.

Vállalok gyermekfelügye-
letet (napi 4 órában), idős 
néni gondozását (napi 4 
órában). Megbízható, lein-
formálható, igényes hölgy 
vagyok. Tel.: 06/30-618-
6294.

Lapzárta: 
2020. január 27. (hétfő) 12.00 óra

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SzErKESzTőSÉGÜNK A 
HIrDETÉSEK 

VALóSáGTArTALmáÉrT 
FELELőSSÉGET 
NEm VáLLAL!

 - Értékesítési igazgató - vállalkozói jogviszony (Kende-
res, Karcag és területe),

 - Építőmérnök (Kenderes),
 - Település- és közlekedéstervező mérnök (Kenderes),
 - Általános iskolai biológia tanár - kémia szakos tanár 

(Kenderes),
 - Pedagógiai asszisztens (Karcag),
 - Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (Kunmadaras),
 - Biztosításértékesítő - vállalkozói jogviszony (Karcag 

és területe),
 - Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalko-

zású - karbantartó (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari fog-

lalkozású (Kenderes),
 - Áruszállító - személygépkocsi vezető - egyszerűsített 

foglalkoztatás (Füzesabony),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gépkeze-

lője (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozású (Füzesabony).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztá-
lyon (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/

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

aktuális állásajánlatai:

Időpont: 

2020. február 15. (szombat)
Helyszín: 

Városi Sportcsarnok (Karcag, Kálvin u. 6.)

A Déryné Kulturális Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár meghirdeti a nap programjaihoz kapcsolódóan

A részletes versenykiírások és a nevezési lapok 
letölthetők a www.derynekarcag.hu weboldalról 

vagy átvehetők a Déryné Kulturális Központ titkárságán.

KARCAGI 
KoLBáSzízESíTő VErSENY

- A KArCAGI KoLBáSzízESíTő VErSENYT
- A KArCAGI HázIPáLINKA VErSENYT

- A HázI KELT TÉSzTáS SÜTEmÉNYEK VErSENYÉT
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Január 11-én, szombaton Kecskeméten rendezték meg 2020 
első országos szkanderbajnokságát. A versenyen a Kun-kar új-
ra jól szerepelt, és szép eredményekkel büszkélkedhet.

A legjobb eredményt Mészáros Attila hozta, Masters 90 kg-os 
kategóriában jobb és bal kézzel is aranyérmet szerzett. Ezt kö-
vette Baráth Lukács, aki 90+-os kategóriában ezüstérmet nyert, 
és kivívta magának a legjobb küzdelemért járó díjat. Mészáros 
Dominik Senior 85 kg-ban ért el szép helyezést, egy ezüstérmet 
nyert, Perla István pedig Junior kategóriában jobb és bal kézzel 
is ezüstöt szerzett. Csapattársaink, Farkas András Tiszaigarról, 
Deák Lajos Túrkevéről, Vályi-Nagy Norbert Karcagról, Szopkó 
János Karcagról és Vályi-Nagy Imre Tiszaigarról a középme-
zőnyben végeztek.

Köszönjük a Berek-Víz Kft-nek, a Hubai és Hubai Kft-nek, 
Hubai Imrének és a Park Étteremnek, hogy edzéseinket, ver-
senyeinket segítik.

Vályi-Nagy Imre

S Z K A N D E R
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

Jól szerepeltek a karcagiak az év első bajnokságán

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2020. január 31-én jelenik meg.

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


