
A magyar kultúra napjára emlékeztünk a 
Déryné Kulturális Központban. A magyar kul-
túra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 
22-én annak emlékére, hogy – a Nemzeti Mú-
zeumban őrzött kézirat tanúsága szerint – 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz-
tázta le egy nagyobb kéziratcsomag része-
ként, és jelölte meg dátummal Csekén a Him-
nusz kéziratát. 1993 óta ezen rendezvények 
keretében tüntetik ki a pedagógusokat, mint 
ahogyan a Karcag Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének döntése értelmében 2017-
től a Karcag Város Kultúrájáért és a Karcag 
Város Sportjáért kitüntető díjak átadó ünnep-
ségére is e jeles nap tiszteletére szervezett ün-
nepség keretében kerül sor.

A magyar kultúra napjáról Sári Kovács Szilvia 
alpolgármester emlékezett meg.

- A Wikipédia így ír a magyar kultúra napjáról: 
„A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 
meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kéz-
irat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcso-
mag részeként, és jelölte meg dátummal Csekén a 
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy na-
gyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erő-
sítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltun-
kat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.” - kezdte 
ünnepi beszédét Sári Kovács Szilvia alpolgármester. 

- Igen, az évforduló évről-évre alkalom arra, 
hogy emlékezzünk, ünnepséget szervezzünk kul-
túránkért. És hála Istennek, mi élünk is ezzel, 
minden évben összejövünk, és méltó keretek kö-
zött megünnepeljük a magyar kultúrát. Mert ne-
künk még van, és nem is akármilyen! Erős, régről 
gyökerező, és az élet minden területét érintő, cso-
dálatosan gazdag, értékes kultúránk van. Nemré-

giben ütötte meg a fülem egy adat, miszerint Ma-
gyarország a legtöbbet kultúrára fordító nemze-
tek közé tartozik. És ami a legnagyszerűbb ebben 
a hírben, hogy ez igaz a kultúra valamennyi terü-
letére. A Bartók Rádió pedig nemrég adta hírül a 
világ legnépszerűbb, a világon legtöbbet foglal-
koztatott zenészek listáját, ahol a 6. helyen Schiff 
András, míg az 5. helyen Várjon Dénes zongora-
művészek állnak. A csellisták listáját világelső-
ként Várdai István (évi 83 koncerttel) vezeti, ő te-
hát a világ legnépszerűbb, legtöbbet koncertező 
gordonkaművésze. Ilyen és hasonlóan kimagasló-
an szép eredményeket a kultúra számos területé-
ről lehetne hozni, azonban kár, hogy nagyon keve-
set beszélünk róluk, ezek a jó hírek alig-alig, vagy 
egyáltalán nem jutnak el az emberekhez. Van te-
hát mire büszkének lennünk, ugyanakkor vannak 
olyan napjainkat egyre inkább jellemző tenden-
ciák, amik talán elkeseredésre adhatnak okot, de 

minden esetre elgondolkodtatóak. Tehetünk elle-
ne tudatosan, és nem szabad hagynunk, hogy ezek 
hatalmasodjanak el az igazi értékek felett. Mire 
gondolok? - tette fel a kérdést a szónok.

- Több mindent lehetne említeni, de itt most 
csak egy pár dolgot szeretnék példaként felhozni. 
Napjaink technikai vívmányai egészen más kom-
munikációs lehetőségeket nyújtanak számunkra, 
amik meg is változtatják ezirányú szokásainkat. 
Ennek egyik következménye - túl azon, hogy van-
nak, akik már csak elektronikus könyveket haj-
landóak olvasni  -, hogy az okostelefonokon a na-
gyobb gyorsaság érdekében egyre inkább csak rö-
vidítésekkel, kifacsart vagy éppen összetákolt sza-
vakkal írnak üzeneteket, „csetelnek”. Ez sok eset-
ben olyan méreteket ölt, hogy már-már szinte ért-
hetetlenné válik a szöveg, és félő, hogy ez a nyelv 
elkorcsosulásához vezet, vélik a nyelvészek. 

(Folytatás a 2. oldalon...)
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Év eleji 
abszurdok 

(3.)
Az abszurdok többnyire azért ab-

szurdok, mert hiába keressük ben-
nük a logikát, sehogyan sem találjuk. 
Mert abban semmi logika sincs példá-
ul, hogy egy lincselő gyilkos, miután le-
üli a börtönbüntetését, és netán ked-
vezménnyel szabadul jó magavisele-
te miatt, egy idő elteltével perelheti a 
BV intézet fenntartóját - jelen esetben 
a magyar államot - több millió forintos 
kártérítésre. Netán azért, mert sváb-
bogarak vagy csótányok kerültek va-
lahogy a zárkába vagy nem sütött be 
a Nap a külső ablakon keresztül több, 
mint egy hétig, és szegény fegyencnek 
emiatt végzetesen elromlott a látása. 
Vagy éppen többen voltak egy cellában 
a megengedettnél, és nem jutott any-
nyi légköbméter fejenként az elítéltek-
re, mint amennyit az EU emberjogi sza-
bályok előírnak. Talán a vasárnapi me-
nüből is sokszor hiányzott a desszert. A 
csokoládé vagy a mignon. Vagy éppen 
fordítva, nem vették figyelembe a 2-es 
típusú cukorbetegségét az elítéltnek, 
és éveken át cukor volt a tejes-brómos 
kávéjában, nem szacharin. És lehet-
ne folytatni napestig, mert gondolom, 
az erre szakosodott emberjogi ügyvé-
deknek több tucat szócikk van beírva a 
gondosan összeállított „jogsérelmi kis-
lexikonjába”. 

A miniszterelnök év eleji nemzetkö-
zi sajtótájékoztatóján megemlítette, 
hogy a „jéghegy csúcsa” egy fiatalem-
ber, aki 33 évesen szabadult, nyolc évet 
ült le, és több mint 8 millió forint kár-
térítést vett fel! Tehát minden letöltött 
évre jutott egy milla. Ügyes, dörzsölhe-
tik a kezüket a fogvatartottak. Kiala-
kult a nagytársasjáték: memorizálták 
a joghézagokat a bűnözők, akiket fel-
világosított néhány dörzsölt ügyvéd, 
akiknek a címét, telefonját - netes és 
egyéb elérhetőségeit - úgy terjesztet-
ték egymás közt, mint hajdan Kolum-
busz Santa Maria zászlóshajóján szol-
gáló legénysége a szifiliszt, a felfede-
zett újvilág gyanútlan lányai között.  

A probléma csak az, hogy mára már 
szinte „iparággá” vált a pénzszerzés-
nek ez a módja. Ki tudja hány milliár-
dot fizethettek ki eddig? Pontosabban: 
mennyit vehettek ki az adózó magyar 
állampolgárok zsebéből ezek a bűnö-
zők és ügyvédurak? (Mert olyan, hogy 
„magyar állam” valójában nincs is. Ez 
egy „elvont fogalom”, voltaképpen úgy, 
mint az „államkassza”.)

Már a kilencvenes években hallot-
tam a Helsinki Bizottság börtönláto-
gatásairól. Hosszú tanulmányokat ké-
szítettek a fogvatartás körülménye-
iről. Interjú köteteket a börtönlakók-
kal, a fogvatartottakkal. Kőszeg Ferenc 
és néhány munkatársa hónapokon ke-
resztül járta a BV intézeteket, Nagyfá-
tól kezdve Sátoraljaújhelyig, Soprontól 
a szegedi Csillagig. 

A jogvédő ügyvédek pedig a „si-
kerdíjakat” vették fel, amiért jól meg-
dolgoztak. (Az elhíresült Tocsik Már-
ta ügyvédasszony „első áldozó” hozzá-
juk képest.) 

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
(...folytatás az 1. oldalról)

Ami azonban még elgondolkodtatóbb, hogy az elektroni-
kus levelezéssel, üzenetek írásával, lassan elfelejtenek kézzel 
írni az emberek. Főleg igaz ez a tizen’, huszon’ évesekre, de a 
középkorosztályra is egyre jellemzőbb. „Gyorsabb géppel ír-
ni, mint kézzel, és az rögtön küldhető is bárkinek” - hangzik 
a magyarázat -, illetve: „haladni kell a technikai fejlődéssel, 
ez a divat, és egyébként is, régen sehogy sem írtak, merthogy 
nagyon sokan nem is tudtak.” Ez mind igaz, de régen az írás 
mellett beszéltek, beszélgettek egymással az emberek. Sok-
kal többet, mindenről - még énekeltek is -, és amit nem tud-
tak leírni, merthogy sokan tényleg nem tudtak írni, akkor 
azt szájról-szájra adták tovább. Sajnos mi már lassan nem is 
beszélgetünk. Ugye ismerős mindenki számára a kép, amikor 
egy étteremben ül egy pár egymással szemben, kezükben te-
lefon, és egymással azon keresztül, csetelve kommunikálnak. 
De ott van előttem egy másik kép is. Nemrég a könyvüzlet-
ben vásároltam. Bejött utánam egy édesapa a kislányával, aki 
csak állt az egyik könyvespolc mellett, amíg a kislánya járkált 
a polcok között és nézegette, válogatta a könyveket. Édesap-
ja elmondta, hogy lányának mindene az olvasás, ide rendsze-
rint be kell jönniük, jó sok időt eltöltenek és természetesen 
vásárolnak is. Igen, nagyok az ellentétek, hiszen a Felszállott 
a páva, a Virtuózok, és még számos egyéb műsorban szerep-
lő komolyzenei és más területen kiemelkedően tehetséges fi-
atalok mellett van egy réteg, amely szinte kultúra nélkül éli a 
mindennapjait. Mert az nem nevezhető kultúrának, ami egy-
egy kereskedelmi csatorna műsorában látható.

Reménykedésre ad okot azonban, hogy szinte nincs olyan 
óvoda, iskola, ahol ne működne néptánccsoport, ne reme-
kelnének a gyerekek az irodalom terén is egy-egy műsor elő-
adásakor, és minden korosztályra igaz, hogy egyre több az 
énekkar, egyre többen járnak múzeumokba, kiállításokra, és 
igénylik a tartalmas, értelmes mondanivalóval rendelkező, 
igényes filmeket, műsorokat, programokat. Van még igény 
könyvekre, könyvtárakra.

Nincs tehát baj a fenti, talán riasztó jelenségek ellenére 
sem, hiszen a kultúra minden területén vannak fiatal tehet-
ségek, akik viszik tovább elődeik érdemeit - fogalmazott Sá-
ri Kovács Szilvia, majd így folytatta: Sokan azt mondják, hogy 
manapság olcsón, házhoz jön a kultúra. Való igaz, drágább 
megfizetni a helyi művészeti csoportok működését, de az 
drágább is a szívünknek, lelkünknek, amikor látjuk a miein-
ket – családtagot, rokont, barátot – a színpadon. Büszkeség-
gel tölt el bennünket, mi mindenre képesek! Úgy gondolom, 
ez minden pénzt megér! Egyébként is azt szoktuk mondani: 
„nem minden a pénz”, és ez a kultúrára bizony nagyon igaz! A 
kultúrára mióta világ a világ, mindig áldozni kellett, azt min-
dig támogatni volt szükséges.  Régen ezt a mecénások tették 
meg, és milyen jó, hogy megtették, mert ha nem így lett vol-
na, akkor most sokkal szegényebbek lennénk: nem lennének 

a híres nagy zeneszerzőink, festőink, íróink, költőink, nagy 
embereink, akiknek nagyon hosszú a listája. Ez manapság is 
így van: az államnak, a közszférának a magánszférával össze-
fogva kell megteremtenie az anyagi fedezetet, hogy legyen 
kultúra, és az el tudja érni a célját. Képes legyen gazdagítani 
életünket, kikapcsolódást, feltöltődést nyújtani ahhoz, hogy 
munkánkat eredményesen, sikereket elérve tudjuk végezni. 

Lássuk be, ahogyan éljük az életünket, annak a módja tesz 
bennünket boldoggá. Ebben a mikéntben pedig a kultúrának, 
annak ápolásának, művelésének, vagy csak egyszerűen az él-
vezetének nagyon nagy szerepe van. Életünket, életünk min-
den napját áthatja a kultúra. Verselünk, mondókákat mon-
dunk, énekelünk az újszülötteknek és a kisgyermekeknek, 
de énekelünk halottaink mellett is. A gyermek először rajzol-
ni, festeni tanul meg, majd csak ezt követően sajátítja el az 
írás művészetét. Táncolunk szinte egész életünkben – nem-
rég hallhattuk a hírekben, hogy járókerettel táncoltak egy 
idősek otthonának lakói. Igen, a kultúra akár gyógyítani is 
képes, hiszen lehet terápiás jelleggel énekelni, táncolni, fes-
teni, stb. A kultúra tehát mindig ott van nekünk, akkor is, ha 
öröm, és akkor is, ha bánat ér bennünket. Olyan, mint egy jó 
barát, mellettünk van, segítséget nyújt bánatunkban, és örö-
münket is jobban át tudjuk élni általa. Nem élhetünk tehát 
nélküle, mint ahogyan egy nemzet sem létezhet a saját kul-
túrája nélkül. Büszke vagyok arra, hogy olyan városban élhe-
tünk, ahol a kultúrára mindig is áldoztak, a kultúra mindig 
is kiemelt szerepet töltött be Karcag életében. Hosszasan so-
rolhatnám a város kulturális együtteseit és azok eredménye-
it, az óvodák, iskolák Karcag kultúrájában betöltött szerepét. 
Büszkén mondhatjuk el tehát, hogy városunkat a gazdag kul-
turális élet jellemzi, hiszen annak is hosszú a listája, meny-
nyi régi és új program segíti és biztosítja azt, hogy az érdek-
lődők megtalálják a nekik kedves műfajt, programot - sorolta 
az alpolgármester, aki azt kívánta, hogy kulturális életünk to-
vábbra is legyen ilyen sokszínű és gazdag. Kívánom, hogy kü-
lönbséget tudjon tenni mindenki a jó és rossz között, válasz-
sza az értékeset, és tudja mi az értéktelen. Ez utóbbit kerül-
jük, vagy ha nem áll módunkban, akkor kezeljük a helyén. Az 
értékeset, az igazi kulturális kincseinket, drága hagyománya-
inkat pedig óvjuk, védjük, gazdagítsuk, adjuk át minden kor-
osztálynak, hogy mindig és mindenki számára maradandó és 
elérhető legyen. Himnuszunkat, szent imádságunkat pedig 
minden ünnepen mindenki büszkén énekelje, gyermek, fel-
nőtt, fiatal és idős egyaránt!

Kívánom, hogy a kultúra legyen mindennapjaink kenye-
re! A díjazottaknak szívből gratulálok, további munkájuk-
hoz, életükhöz sok sikert, minden jót kívánok - zárta szava-
it Sári Kovács Szilvia.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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2019 márciusában indult útjára a Karcagi 
Református Egyházközség szervezésében és 
támogatásával, a Nagykun Református Ál-
talános Iskola gyülekezeti termében a Ba-
ba-mama klub. A kéthetente megrendezés-
re kerülő alkalmakról Keszegh-Seres Pat-
rícia klubvezetőt, református lelkészt kér-
deztük.

- Három évet szolgáltam a Kisújszállási Refor-
mátus Egyházközségben, és ott Nt. Szilágyi Gá-
bor segítségével alakíthattam ki egy baba-mama 
kört. Az indíttatás onnan jött, hogy akkoriban 
volt a kisfiam abban a korban, amelyben a klub-
ba járók többsége. Személyes példámon keresz-
tül úgy gondoltam, hogy jó ötlet itt, Karcag váro-
sában is egy olyan közösséget kialakítani, ahol az 
édesanyák a gyermeknevelés mindennapjaiból ki-
szakadva, egy kicsit kikapcsolódhatnak és közös-
ségben, egymással megélhessék a gyereknevelés 
szépségeit, valamint adott témákkal kapcsolat-
ban megvitathassák a felmerülő kérdéseiket, ész-
revételeiket, tapasztalataikat. Az ötlet megvaló-
sítását Nt. Koncz Tibor esperes úr is támogatta, 
aki helyet és lehetőséget biztosított számunkra.      

- A klubba három éves korig várjuk a gyereke-
ket, szüleikkel, testvéreikkel együtt. Létszám te-
kintetében 8-12 fő látogatja rendszeresen az al-
kalmainkat. A foglalkozások - amelyek igen sok-
színűek - nagyjából másfél óra hosszán át tarta-

nak. Bárkit szeretettel várunk, ingyenesen láto-
gatható klubunkba. 

- Az összejöveteleken sokat játszanak, gitárkí-
séret segítségével énekelnek is a résztvevők, vala-
mint a gyermekek életkori sajátosságainak megfe-
lelően tapasztalatot cserélhetnek a megjelentek. A 
klubfoglalkozások során a gyerekeknek alkalmuk 
nyílik a többi résztvevő gyermekkel ismerkedni, 
barátkozni, elősegítve ezzel az óvodai beilleszke-
dést. A foglalkozások általában adott témakörök 
köré csoportosulnak, és a szülők saját élményei-
ket megosztva mondanak véleményt, illetve kér-
nek és adnak tanácsot a felmerülő kérdéseket il-
letően, ezzel is az esetleges problémák megoldá-

sát elősegítve. A testi fejlesztés mellett közpon-
ti kérdés számunkra, hogy minél jobban fejleszte-
ni tudjuk a gyerekek értelmi, érzelmi intelligenci-
áját. Emellett lelkészként fontosnak tartom, hogy 
a foglalkozásainkon megjelenjen a keresztény ér-
tékrendre való nevelés is.

- A megbetegedéses időszakok kivételével állan-
dó a kör létszáma. Az anyukákkal folytatott be-
szélgetéseim alapján elmondható, hogy feltöltő-
dést jelent számukra a foglalkozásokon való rész-
vétel. Sok hasznos tanácsot kapnak, amelyeket 
bátran alkalmaznak a hétköznapjaikba beépítve.    

Brehó Mónika

Baba-mama klub Karcagon

- Honnan jött a klub létrehozásának ötlete?

- Kiket várnak az alkalmakra?

- Hogyan zajlik egy foglalkozás?

- Milyenek a visszajelzések a foglalkozáso-
kat illetően?

(...folytatás a 2. oldalról)
Az ünnepi beszéd után díjakat, okleveleket adtak 

át. Az emberi erőforrások minisztere dr. Nagyné 
Serfőző Éva pedagógus, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázi-
um volt tanára, igazgatóhelyettese és intézményve-
zetője, nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem elismerést vett át az iskola 
tanévzáró ünnepségén. Balogh Sándorné óvoda-
pedagógus, Háló Éva óvodapedagógus és Németh 
Imréné óvodapedagógus a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda Pedagógusnapi Ünnepségének kere-
tében Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést 
vettek át, 40 éves óvodapedagógusi pályán eltöltött 
magas színvonalú, eredményes nevelői munkáju-
kért nyugdíjba vonulásuk alkalmából.

A magyar kultúra napja alkalmából az emberi 
erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Okle-
velet adományozott Pengő Ferencné nyugdíjas 
tanítónő, a Karcagi Nagykun Református Általá-
nos Iskola pedagógusa részére. Az elismerést Do-
bos László polgármester adta át, a kitüntetettet a 
kollégák nevében Földváriné Simon Ilona igazga-
tó köszöntötte. Az emberi erőforrások minisztere 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott 
Ládiné Roncsek Ilona Eszter nyugdíjas tanító-
nő, a karcagi Arany János Általános Iskola peda-
gógusa részére. A díjat Dobos László polgármester 

adta át, a kollégák nevében Sági István tankerületi 
igazgató és Szentesiné Nánási Tünde intézményve-
zető köszöntötte.

Az emberi erőforrások minisztere Miniszteri El-
ismerő Oklevelet adományozott Rusóiné Szabó 
Magdolna, a Györffy István Katolikus Általános 
Iskola orosz-testnevelés szakos nyugdíjas pedagó-
gusa részére. A díjat Dobos László polgármester 
adta át, a kitüntetettet a kollégák nevében Kovács 
Miklós Istvánné igazgató köszöntötte.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Karcag Város Kultúrájáért Díjat adomá-
nyozott a város érdekében végzett kiemelkedő ne-
velő-oktató munka elismeréseként Harsányiné 
Szabó Ilona, a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da óvodapedagógusa részére. A kitüntetést Dobos 
László polgármester adta át, a díjazottat Gulyás 
Ferencné intézményvezető köszöntötte. Ugyan-
csak Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett át Dobos 
László polgármestertől Nagytiszteletű Konczné 
Lehoczky Krisztina református lelkész, vallás-
tanár, igazgatóhelyettes, akit a kollégák nevében 
Földváriné Simon Ilona igazgató köszöntött. Kar-
cag Város Kultúrájáért Díjat kapott Dedinszkiné 
Tóth Katalin, a Szent Pál Marista Általános Is-
kola pedagógusa. A díjat Dobos László polgármes-
ter adta át, a díjazottat köszöntötte Pau Tristany, 
a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend magyaror-

szági képviselője és Dánielné Kacsó Andrea igaz-
gató.

Karcag Város Kultúrájáért Díjat kapott dr. Pin-
tér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium peda-
gógusa. A díjat Dobos László polgármester adta át, 
a kitüntetettet köszöntötte Tóth Barna igazgató.

Kimagasló munkája elismeréseként Karcag Vá-
ros Kultúrájáért Díjat kapott Sótiné Szathmári 
Dóra, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár igazgatóhelyettese. A kitüntetést 
Dobos László polgármester adta át, a díjazottat kö-
szöntötte Szepesi Tibor igazgató.

A képviselő-testület Karcag Város Sportjáért Dí-
jat adományozott Balog Edit Judit pedagógus, tá-
jékozódási futó részére. A kitüntetést Dobos Lász-
ló polgármester adta át, a kitüntetettet a kollé-
gák nevében Pau Tristany, a Mária Iskolatestvé-
rek Szerzetesrend magyarországi képviselője, va-
lamint Dánielné Kacsó Andrea igazgató köszöntöt-
te, a Karcagi Sport Egyesület valamennyi sportoló-
ja nevében pedig dr. Fazekas Sándor országgyűlési 
képviselő, a KSE elnöke és Szepesi Tibor ügyvezető.

Az ünnepi műsorban közreműködött Czébely 
Beáta zongoraművész, tanár, a Magyar Művésze-
ti Akadémia ösztöndíjasa és Bacsi János zongora-
művész, tanár.

DE
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INTERJÚ

Az Agrárminisztérium támogatásával meghirdetett „Így kezd-
tem én” című kisállattenyésztést népszerűsítő pályázaton, Bos-
nyák Imre senior kategóriában harmadik helyezést ért el, Elis-
merő Oklevélben részesült. A következőkben a vele készült in-
terjúnkat olvashatják.

- Talán öt-hat éves lehettem, amikor már voltak 
galambjaim és nyulaim. Abban az időben az édes-
apám a Magyar Államvasutaknál dolgozott, mint 
vonatkísérő és vonatfékező. Elsősorban a Budapest 
- Szolnok - Debrecen vasútvonalon szolgált. Mi-
vel minden állomáson hosszú ideig várakoztak a 
vonatok, így volt ideje a galambpiacokat is meg-
nézni. Az itt vásárolt galambokkal kezdtem el a te-
nyésztést. Főleg röpgalambokkal, amelyek szol-
noki, ceglédi és kispesti tenyésztőktől származ-
tak. Később társam is akadt a tenyésztésben, Lő-
rinc bátyám személyében. Debreceni és a Keleti 
pergők mellett, Erdélyi simafejű bukókat is röptet-
tünk. Számtalanszor figyeltük az égbolton a ma-
darak mutatványát, amelyre mind a mai napig em-
lékszem. A későbbiekben a bátyám kiszállt a te-

nyésztésből, utána egyedül gondoztam a galam-
bokat. Karcagon akkoriban kevés tenyésztő tartott 
röpgalambokat, mivel egyre inkább előtérbe került 
a posta- és húsgalambok tenyésztése. A kisállatte-
nyésztésben nagy szerepet játszott édesanyám ál-
latszeretete, amely a tanyai gazdálkodás igen fon-
tos kelléke volt. A Kunságban a baromfik tartása 
mellett előkelő szerep jutott a nagyállattartásnak 
is; a lovak, tehenek, sertések és juhok tartása sok 
feladatot adott Molnár Imre nagyapámnak is. Eh-
hez pluszként jött a kertészeti és szántóföldi föld-
művelés szeretete, amelyek szintúgy nagy hatást 
gyakoroltak rám. Mint ahogyan már említettem, 

a galambok mellett nyulakat is tartottam, igaz, ki-
sebb létszámban. Főleg Csincsillát és Bécsi kéket, 
illetve volt egy-két angóranyulam is.

- A galambtenyésztésben később áttértem a 
nagytestű magyar óriás és a begyes, római és tyúk-
galambok tenyésztésére. Igyekeztem képezni ma-
gam, és a szakirodalom segítségével még jobban 
megismertem az általam annyira kedvelt terüle-
tet. Mind a mai napig fontosnak tartom a szakiro-
dalom ismeretét, valamint a tenyésztőkkel folyta-
tott eszmecserét is, mivel sokat segít a jártasság ki-
alakításában. 

- Fontos esemény volt számom-
ra, amikor a bátyám a helyi techni-
kumba járt, ahol egy termelési gya-
korlaton kellett részt venniük, és 
ahova én is elkísértem. Az állatte-
nyésztő telepeket járva, itt ismer-
kedtem meg az akkoriban ott dol-
gozó Anker Alfonzzal, a híres állat-
tenyésztővel és genetikussal, vala-
mint Györfi Barnával is, akit a gén-
elmélet hirdetése miatt a gödöl-
lői egyetemről eltiltottak, mivel ab-
ban az időben a Liszenkó és Micsu-
rin elvek voltak a hivatalosak. Az 
elméleti tanulmányozások mellett 
is kaptam törzskönyvi lapokat, láb-
gyűrűket és szárnyjelzőket. Haza-
térve erre alapozva alakítottam ki 
egy fogolyszínű Legkorn állományt. 
Tíz tyúkból és egy kakasból álló 

törzsem volt. Tizenöt-tizenhat éves lehettem, ami-
kor érdekelni kezdett a szervezett galambászélet. 
Dobos Józsefnek köszönhetően - aki országos hírű 
magyar begyes és óriástenyésztő volt - tagja lettem 
a karcagi 139-es számú egyesületnek. Az elmúlt öt-
venöt év alatt számos pozíciót betöltöttem az egye-
sület tagjaként amellett, hogy a karcagi kutatóinté-
zetben dolgoztam akkor már.  

- Rövid ideig texánokat is tartottam, akkoriban 
indult be a húsgalambtenyésztés. A ’70-es években 

terjedt el a külföldi húsgalambfajták tenyésztése 
(King, Texán, Mondain). Ebben az időben kezdett 
csökkeni a magyar galambfajták népszerűsége és 
létszáma, mivel a galambhús felvásárlása is meg-
feneklett különböző okok miatt. A fent nevezett 
külföldi fajták is egyre inkább a kiállítási ketrec-
be szorultak. A ’80-as évek elején közeli tenyész-
tői kapcsolatba kerültem Kirják Imrével, aki a kar-
rier galambok nemzetközileg is elismert tenyész-
tője volt. Az ő segítségével sajátíthattam el a király 
galambok tenyésztésének csínját-bínját. Ekkor ja-
vasoltam, mint ötletgazda a dudoros galambok te-
nyésztőinek fajtaklub megalakítását, amelynek so-
káig tagja is voltam. Az első karcagi klubkiállítá-
son több, mint száz karrier és közel negyven indus 
lett kiállítva. Számos kiállításon szerepeltek a ga-
lambjaim, főleg a magyar fajtákat népszerűsítve. 
Emellett nem hanyagoltam el a magyar fajták te-
nyésztését sem. Több klubtagságomon túl a szol-
noki bagdetta fajtaklubnak is a tagja vagyok.  

- A munkám mellett több újságnak is a tudósí-
tója voltam; rövid ideig a Szolnok Megyei Új Nép-
lapnak, majd jó fél évig a Jászkun Krónika me-
gyei lapnak is, megszűnéséig. 1989 óta tudósító-
ja vagyok a Karcagi Hírmondónak és a Kunha-
lomnak is sokat írogattam. Több sportágról je-
lenleg is tudósítok ezekben a lapokban. A ’80-as 
évektől kutatom az őshonos magyar fajták törté-
netét, különös tekintettel a szárnyasokra. Nem-
csak ismertetem, hanem a szomszédos Békés me-
gyei Bucsán nagy létszámú állományt tartok, és 
biokertészkedéssel is foglalkozom. Több tanulmá-
nyom jelent meg a Kisállataink - ma Galamb és 
kisállat magazin -, Szabad Föld és egyéb kiadvá-
nyokban. 

- Terveim között szerepel a magyar fajták te-
nyésztése és propagálása. Most körülbelül nyolcvan 
darabos állományom van. Új galambházak építését 
is tervezem, hogy megfelelőek legyenek a körülmé-
nyek a madarak számára. A későbbiekben kacérko-
dom még - ha a feltételek adottak lesznek hozzá - 
nagyüzemi galambhús termelésével is.

Brehó Mónika

„A kisállattenyésztésben 
nagy szerepet játszott 

édesanyám állatszeretete”

- Honnan ered a kisállatok szeretete?

- A kezdeti hobbi kisállattartást mi követte?

- Tenyészetett-e különleges fajtákat?

- Milyen tervei vannak?

- A galambok tenyésztésén kívül mivel foglalko-
zott még? 

- Mi volt a legmeghatározóbb élménye?
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- Az állatok szeretete, a velük való 
törődés gyerekkoromból ered. Olyan 
családban nőttem fel, ahol mindig 
voltak jószágok. Amikor hivatásos 
vadász voltam, évekig mellőztem az 
állattartást, de hiányzott. Bár 365 
napos a kisállatokról való gondos-
kodás, de visszaadja az embernek a 
nyugalmat - mondja Szabó Pál.

- Ha kimegyek hátra a ketrecek-
hez, megnyugszom. Világcsavar-
gó horgász, vadász voltam, de mió-
ta bejött ez a hobbi, az éltet a csalá-
dom mellett, hogy kint lehetek ve-
lük, és tenyésztési elképzeléseimet 
megvalósíthatom. Magyarországon 
nem sokan tenyésztenek Bécsi kék 
nyulat, én is interneten láttam elő-
ször. Az első nyulam Németország-
ban vettem Leo Brünner tenyésztő-
től. Csak három év elteltével mer-
tem elindulni versenyen, ahol má-
sodik, egy év múlva már első lettem 
- sorolja a kezdeti sikereit Szabó Pál, 
akinek rengeteg buktatóval indult 
a tenyésztése, hiszen az anyanyula 
elpusztult, a következő bak termé-
ketlen volt. A kitartó, következetes 
munka azonban meghozta a sike-
reket, négy éve ebben a fajtában ő a 
magyar bajnok.

- Decemberben Püspökladányban 
a tizedik jubileumi kiállításon több 
mint ezer román, ukrán és magyar 
tenyésztő állatai között lettek elsők 
a nyulaim. A kiállításon osztrák bí-
rók bírálnak, aminek azért örülök, 

mert ez az ő nemzeti fajtájuk, így 
nagyon kritikusak, ezért még ér-
tékesebb az elismerés. Bár a 100-
ból 97,5 pontot kaptam, úgy érzem, 
mindig sokat kell még fejlődnöm - je-
lenti ki a tenyésztő, aki nyulaival so-
kat foglalkozik, hiszen a versenyen 
a külső jegyek mellett fontos az ál-
lat viselkedése is. Ehhez kiskoruktól 
hetente asztalra állítja őket, hogy ne 
forgolódjanak a bírók előtt, hanem 
ideális formában, mint egy szobor 
álljanak az asztalon. Legutóbb pont 
ezt emelték ki értékelésükön a bí-
rók erényeként a kiváló fajtatulaj-
donságaik mellett, hiszen nyulai 
nyugodtan álltak az asztalon a bírá-
lat alatt, míg másoké mocorogtak, 
idegesek voltak ketrecükben. Sza-
bó Pál fejében él egy álomnyúl ké-
pe, amit szeretne kitenyészteni, re-
méli, jövő év végére már ez megva-
lósulhat.

- Ez viszi az embert előre, nem dő-
lök hátra a székemben, amikor ilyen 
sikeresek a nyulaim, hanem próbá-
lunk még előrébb jutni. Úgy érzem, 
ehhez most vérfrissítés kell, ezért  
Németországba megyek, s a tavalyi 
legsikeresebb bakomat - akit az oszt-
rák bírók 97,5 pontosra értékeltek - 
egy jeles német tenyésztőhöz viszem 
cserére - árulja el Szabó Pál, akitől azt 
is megtudtuk, nagy kihívás a Bécsi 
kék tenyésztése, hiszen a testfelépí-
tése mellett a szőr színére és minő-
ségére is nagyon figyelni kell, mert 

az nem lehet szürke és fekete sem, 
csak kék.

- A szőr minőségét a táplálkozás-
sal tudom javítani, lenmag, olajos 
magvak, napraforgó, de itt is vigyáz-
ni kell, nehogy ezektől elzsírosodjon. 
A szőr minőségét egyébként óriási 
mértékben javítja a friss fű is, amit 
tavasztól naponta adok nekik, így a 
várost járva, árokpartokról, sokszor 
kézzel tépkedve, máskor kaszálva 
szerzem be a legtáplálóbb füvet ne-
kik. Ilyenkor télen pedig a sárgarépa 
és a cékla adja a vitamindús élelmet 
a nyulaimnak - árulja el a titkot Szabó 
Pál, aki 2020-ban a magyar bajnok-
ságra, 2021-ben a nemzetközi Euró-
pa Kiállításra készül nyulaival.

- Az Európa Kiállítás 2015-ben 
Franciaországban, 2018-ban Dáni-
ában volt, oda a távolság miatt nem 
mentem, hiszen az állatok ekkora tá-
volságot nehezen bírnak ki, lefogy-

nak, nyugtalanok lesznek és felelős 
tenyésztőként ennek nem akartam 
őket kitenni, de 2021-ben az a célom, 
hogy ott lehessek Európa legjobb te-
nyésztői között, a középmezőnyben 
szeretnék kollekciómmal tisztessé-
gesen helytállni. Ehhez még rengete-
get kell tanulnom nekem is, és gya-
korolni az állataimmal. A nyulak-
kal való mindennapi törődés leköti 
az embert. Nimród fiam és a kisfele-
ségem, Erika is segítenek, mert van 
olyan időszak, amikor munkám mi-
att nem úgy érek rá, ilyenkor ők etet-
nek helyettem. A családi nyaralás 
idején pedig az öcsém szokta ellát-
ni arra a néhány napra az állataimat. 
A fiam nemrég galambokkal kez-
dett foglalkozni, s most, hogy Deb-
recenben tanul, természetes, hogy 
hétközben én gondozom az ő ga-
lambjait is - sorolja Szabó Pál.  

DE

Övéi a legeredményesebb Bécsi kékek 
Szabó Pálnak horgászként a Tisza a szerelme, vadászként a hegyekbe 
nagyvadakra jár, s pár éve Bécsi kék nyúltenyésztőként is bizonyít.

A Kátai Gábor Kórház 
Gyermek- és Csecsemő-
osztályán színes rajzok-
kal igyekeztek az elmúlt 
időszakban minél barát-
ságosabbá tenni a kórter-
mek ajtóit, s a hosszú fo-
lyosó falait. Dr. Szabó Má-
ria osztályvezető főorvos 
szerette volna, ha a vizsgá-
lók, rendelők fehér falaira 
is gyermekrajzok kerülnek, 
így felhívással élt a helyi és 
környékbeli óvodák, isko-
lák felé. Arra kérte az elsős 
tanító néniket és az óvo-
dapedagógusokat, készít-
tessenek a gyermekkel rajzokat, és azt 
juttassák el az osztályra. Nemrég meg-
érkeztek az első téli rajzok a berekfürdői 
Veress Zoltán Általános Iskolából - ezeket 

mutatja a vizsgáló falára kirakva a főor-
vosnő, aki már várja a tavaszi rajzokat is 
az ovisoktól, iskolásoktól.

DE

Barátságosabbá tették a kórházi falakat
Tájékoztatás

A Karcag Városért Helyi Közösség (HACS) munka-
szervezete az alábbi pályázatokra várja a támogatási 
kérelmeket:

1. TOP-7.1.1-16-H-068-2.2 - 3 millió forint
Elérhetősége:
www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok - aktuális pályázatok
2. TOP-7.1.1.-16-H-068-3.2 - 1 millió forint
Elérhetősége:
www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok - aktuális pályázatok

Bővebb felvilágosítást, illetve személyes egyeztetésre 
időpontot a következő elérhetőségen kérhet: 

Telefon: 06/59-515-972
Web: www.karcagkincse.hu
E-mail: karcagkincse@gmail.com
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A Györffy István Katolikus Általános Iskola 
énekkaros tanulói decemberben számos fellépésen 
sikeresen mutatkozhattak be, sok-sok dicséretet 
kaptak munkájuk elismeréseként.  A sok munkáért 
viszonzásul egy adventi jutalomkiránduláson vet-
tek részt, amelyet az intézmény és az iskola alapít-
ványa is támogatott.

December 14-e mindenki számára élményt és 
feltöltődést ígért. A budapesti kirándulás több 
programelemet is tartalmazott, amelyet izgalom-
mal vártak a tanulók. 

A délelőttöt a Petőfi Irodalmi Múzeum épüle-
tében, az impozáns Károlyi-palotában töltöttük. 
Az előre kiválasztott múzeumpedagógiai foglalko-
zás keretein belül bejártuk a palotasor díszes ter-
meit, miközben kincsek után kutattunk. Az izgal-
mas „felderítő” munkát követően megtekinthettük 
a múzeum állandó kiállítását is. 

A délelőtti programot a Károlyi Étteremben egy 
finom ebéddel zártuk, majd nagy izgalommal a 
Vörösmarty téren lévő karácsonyi vásárba látogat-
tunk el.  A vásár mesés fényei mellett, a karácsony 
illata - a narancshéj, fahéj és szegfűszeg aromája - 
betöltötte az egész teret, amely csodavilágot jelen-
tett számunkra. 

A délutáni programunkat szintén egy varázs-
latos helyen, az Erkel Színházban töltöttük. Az 
Operatúra című program lehetőséget nyújtott 
számunkra bekukkantani a színfalak mögötti rej-
telmes világba. Kiváló túravezetőnk Papageno, a 
madárember és Aczél András, az Erkel Színház 
rendezője, játékmestere volt. Vezetésükkel meg-
ismerkedtünk a színház és az operajáték rejtett 
titkaival. Az előcsarnokból indulva bebarangol-
hattuk a színház minden zegét-zugát, a pincétől 
a legfelső emeletig. Jártunk öltözőkben, jelmez- 

és díszletraktárban éppúgy, mint a nagy zeneka-
ri árokban. A meglepetésekben gazdag interak-
tív délutánunkon - ahol időközben több művész 
is dalra fakadt - számtalan titok birtokába jutot-
tunk. 

Bár az advent és a karácsony fényei már kialud-
tak, a nagyszerű emlékek azonban még mindig él-
nek tanulóink csillogó szemeiben. Köszönjük, hogy 
részesei lehettünk e felejthetetlen kirándulásnak. 

Borsosné Herczegh Judit
    szervező pedagógus

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bekapcsolódott 
a Lázár Ervin Programba, amelynek keretében a kormány cirkuszi, báb- és 
színházi előadásokra juttatja el az általános iskolás tanulókat.

Az első osztályosok 2020. január 8-án a Kiskulcsosi Tagintézményben 
megrendezett bábelőadáson vettek részt. A békéscsabai Napsugár Báb-
színház előadásában az „Utazás a csacsifogattal” című darabot nézték 
meg a gyermekek.

Ismert mondókák, verses mesék elevenedtek meg a bábszínészek közre-
működésével. Hallhattuk a Három nyúl vagy az Iciri-piciri meséjét. Közösen 
mondták Weöres Sándor: Fut, robog a kicsi kocsi című versét. A gyerekek jól 
érezték magukat, tetszett nekik az előadás.

Veres Henrietta Katalin
pedagógus

Intézményünk az Erzsébet és a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítványok felhívására Erzsébet-karácsony elnevezéssel pályázatot 
nyújtott be. Örömmel értesültünk arról, hogy nyertesek lettünk, így is-
kolánkból, Kádas Györgyből 17 fő diák vehetett részt a Fővárosi Nagy-
cirkusz ünnepi hangulatú kulturális programján. 

Az előkészítő munkát követően 2019. december 12-én érkeztünk 
meg a rendezvény helyszínére, ahol az alapítvány munkatársai fogad-
tak bennünket. Játékkal, mókával és egy kis tízóraival kedveskedtek 
nekünk az előadás kezdetéig.

Ez mese vagy valóság? - kérdezte egyik diákom akkor, amikor meg-
jelent az Idő Ura a mese kezdetén a csodálatos jelmezében. És ez a va-
rázslat folytatódott tovább. A Jakutföldről érkező artistaművészek le-
nyűgöző produkcióikkal, szemet gyönyörködtető impozáns jelmezekbe 
bújva, tradicionális zenékkel kísért különleges karácsonyi hangulatú 
cirkuszi műsort mutattak be a gyerekek számára. 

Az előadás után felejthetetlen élményekkel és egy ajándékcsomaggal 
térhettek haza tanulóink.

Jánosi Edit
gyógypedagógus

Bábelőadás a Kiskulcsosi 
Tagintézményben

„OPERATÚRÁZTUNK” 

Hófödte Álom
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HIRDETMÉNYEK

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2020. február 7-én jelenik meg.

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

Hirdetményi meghívó közhírelése
a Karcagi Földtulajdonosok Vadászati 

Jogközössége gyűlésére
Alulírott közös képviselő, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Fő-
osztálya (a továbbiakban: vadászati hatóság) JN/10/01251-3/2016. 
számú jogerős határozatával megállapított 16-752850 kódszámú va-
dászterület határaival érintett Karcagi Földtulajdonosok Vadásza-
ti Jogközössége (a továbbiakban: földtulajdonosi közösség) képvi-
selője a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászat-
ról szóló 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 12.§ (14) bekezdé-
se alapján, figyelemmel a Vtv. 12.§ (13) bekezdésében és a Működé-
si Szabályzat 7.1. pontjában írt eljárásrendre 

2020. február 10. napján 10.00 órára
földtulajdonosi gyűlést hívok össze.

A gyűlés helye: 
5300 Karcag, Kunhegyesi út 6. szám alatti vadászház.
A regisztráció a fenti napon a földtulajdonosi gyűlés 

helyszínén 09.30 órától kezdődik.

A Vtv. 12.§ (1) bekezdés szerinti határozathozatalt igénylő 
napirendi pont nem került kitűzésre, a teljes napirend:

1. Képviselői beszámoló a 2019. évről
2. A számvevő bizottság beszámolója
3. A 2020. évi tervek megvitatása
4. Egyéb esetleges kérdések, észrevételek megbeszélése
Minden megjelenő szíveskedjen figyelemmel lenni a gyű-

lés előtti regisztrációs kötelezettségre, és legyen szíves pon-
tosan ismerni, hogy mekkora területet képvisel tulajdonos-
ként és mekkora területet képvisel egyéb jogcímen (pl. meg-
hatalmazott hozzátartozóként).

A HIRDETMÉNYI MEGHÍVÓ teljes és hivatalos szövege 
az érintett települések (Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras) pol-
gármesteri hivatalának hirdetőtábláján került kifüggesztésre.

Ternován József,
a Karcagi Földtulajdonosok Vadászati

Jogközösségének képviselője

A 2020. évi mezőőri járulék megállapításához a Kar-
cag közigazgatási területén termőföldet művelő ter-
mészetes személyek és jogi személyek vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a 
használati jogosultságukat igazoló dokumentumo-
kat, nyilatkozatot - amennyiben az adatokban válto-
zás történt az elmúlt évhez viszonyítva - legkésőbb 
2020. február 5-ig nyújtsák be személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal 26. számú irodájába Lingné Orosz Haj-
nalka részére, vagy küldjék meg postai úton az 5300 
Karcag, Kossuth tér 1. (a borítékra kérjük írják rá: Me-
zőőri járulék) címre. A határidő lejárta után érkező 
változás bejelentéseket a Karcag Város Mezei Őr-
szolgálatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányza-
ti rendelet értelmében a tárgyévet követő kive-
tésnél tudjuk figyelembe venni. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 
Aljegyzői Iroda Hatósági Csoport

Felhívás

Lapzárta: 
2020. február 3. (hétfő) 12.00 óra
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2020. január 31. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika
 - Kárpát-medencei disznótor
 - Szalagavatós táncok
 - Kunkapu - könyvbemutató
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Az „áldott” Karcag 
 - könyvbemutató
21.50 Karcagi Tükör

2020. február 03. 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. február 04-05.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.20 Látogató - erdélyi utazás
19.50 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.50 Nagykunsági Híradó 
21.10 Karcagi Traktoros Ügyességi 
Verseny 2019 (2. rész)

2020. február 06. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika     
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Kanász-Nagy László
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: dr. Pintér Zoltán Árpád
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Városi Önkormányzat
 Képviselő-testületi ülése

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

Február 1. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)     
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Február 2. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. január 24.
Mándoki Dóra Éva - 
Barta Imre

Születés
2020. január 27.
Major Olga - Madarász 
Robin
Kg., Petőfi  utca 41.

Luca

Halálozás
Lázók Zoltán Árpád
Szűcs Józsefné 
(Kovács Erzsébet) 
 (1938)
Varga Bálintné 
(Dékán Ilona) 
 (1941)
Sári Lajos 
 (1947)
Nagy László Imréné 
(Papp Margit) 
 (1945)
Babocsi Veronika 
 (1936)
Murvai János 
 (1952)

Gyógyszertári ügyelet

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 jogosultság 
felülvizsgálata iránti eljárás során kiállított szakmai vé-
lemény 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

KEDVES TESTVÉREK! TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Újra csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség

A gyermekek és felnőttek kereszteléséhez szükséges 
egy-egy jelentkezési adatlap kitöltése, amit 

a Lelkipásztori Hivatalban (Karcag, Kálvin u. 3.) 
lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni, adatlapot igényelni a hivatalban 
vagy Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál 

a 06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

2020. május 3-án (vasárnap)
10.00 órakor

a Karcagi Református Nagytemplomban.

REFORMÁTUS CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

 - Értékesítési igazgató - vállalkozói jogviszony (Kenderes, 
Karcag és területe),

 - 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 te-

rülete),
 - Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző (Karcag),
 - Számlázási ügyintéző - gyakorlattal rendelkező (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag, Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású - 

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

zású (Kenderes),
 - Áruszállító - személygépkocsi-vezető - egyszerűsített fog-

lalkoztatás (Füzesabony),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gépkezelője 

(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:

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, 
hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).
Február 01-02. 
 dr. Saliga Viktória
 Karcag, Zöldfa utca 25.
 Tel.: 06/30-941-5759
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.

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. 

Egyszobás lakóház albér-
letbe kiadó idős személy 
részére Karcagon, a város 
közelében, körülkerített 
zártkertben. Tel.: 06/30-
944-6062.

Vegyes
Vásárolnék régi parasz-
ti eszközöket, kolompot, 
rézcsengőt, juhászkampót, 
karikást, körmölő-bicskát, 
régi gombos mellényt, szí-
nes szódásüveget, mis-
kakancsót, régi kerámiá-
kat, mindennemű régisé-
get, teljes körű hagyaté-
kot. 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.
Alumínium gépkocsi-tető-
csomagtartó és kisméretű 
sparhelt eladó Karcagon. 
Tel.: 06/30-364-3658.

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 mun-
kákat: épületek építését, 
bontását, bármilyen nemű 
kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, 
kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok ta-
karítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen 
nemű földmunkát, kubik-
munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfalto-
zását, 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.
Nyugdíjasként bevásár-
lást, vasalást vállalnék. 
Ugyanitt női kerékpár el-
adó. Tel.: 06/30-381-0557.
Idősgondozást, betegápo-
lást és irodatakarítást vál-
lalok. Tel.: 06/30-238-2918.

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!

Horgászok figyelem!

A 2020. évi engedélyeket feb-
ruár 3-tól (hétfőtől) értékesít-
jük. A fogási naplókat pontosan 
kitöltve február 28-ig kell lead-
ni. Február 1-jén és 2-án 8.00-12.00-ig társadalmi mun-
kát (nádvágás) szervezünk azok részére, akik a Tégla-
gyári-horgásztavon szeretnének horgászni. 2020-ban 12 
óra lesz a kötelező társadalmi munka. Kérjük a résztve-
vőket, hogy szerszámot hozzanak magukkal!

elnökség

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, Horváth F. u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a fősza-

kács, szakács utasítása alapján az élelmezési anya-
gokkal kapcsolatos tevékenységek, az étkezéssel kap-
csolatos feladatok és a HACCP rendszerrel összefüg-
gő tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség, ma-
gyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, adatkezelési hozzájáru-
lás megadása, erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályá-
zat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást 
követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 3.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél 

a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 
székhelyén (5300 Karcag, Varró u. 1. sz.).

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény címére történő megküldé-
sével (5300 Karcag, Varró u. 1. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 4.

KONyHAI KISEgíTő 

Újra működik a Jogpont a Karcagi Ipartestület 
Székházában, a Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt. 

Hétfőnként 13.00 és 16.00 óra között 
ingyenesen vehető igénybe a szolgáltatás 

mind a tagság, mind a lakosság részére.
Jogi segítséget dr. Kele Katalin ügyvéd nyújt.
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

SIMON BERTALAN EMLÉKVERSENy 
2020. január 05.

A közös rendezésű (SZOLNOKI SZUPERCSA-
PAT ASE – KOVÁTS DSE) versenyt harmadik al-
kalommal tartottuk meg. A különlegességet az je-
lentette, hogy a magasabb osztályban szereplő játé-
kos osztályonként (2-1-1) összesen négy pont előnyt 
adott játszmánként az ellenfélnek. Ez a rendszer fel-
borította a megszokott erőviszonyokat, így NB I-es 
játékos nem jutott a legjobb nyolc közé.

A versenyre 24 egyesület, illetve település 178 
versenyzője nevezett. A nagy létszám és a lehető 
legtöbb játéklehetőség biztosítása miatt 20 csoport-
ban 4-4 fő versenyzett a 64-es főtáblára kerülésért.

A rendezők megvendégelték a résztvevőket, a 
győztesek és helyezettek pénzdíjban és kupadíja-
zásban részesültek. 
Végeredmény:

1. Börzsei Krisztián (Jászberény)
2. Héjj Marcell (Gödöllő)
3. dr. Hubert Attila (Kováts DSE)
 Roszik Bence (Jászberény)

Hatalmas küzdelem, magas színvonal jellemezte 
a versenyt. A rendezvény jó hangulatban, minden-
ki megelégedésére zajlott le.

Köszönjük valamennyi segítőnknek az önzetlen 
támogatást.

NB I. 2. FORduLó 
2020. január 13.

A szakmunkásképző iskola tornatermében bo-
nyolítottuk le a Kováts DSE Karcag – Floratum 
Szeged AC bajnoki mérkőzést.

Nagyszerű játékkal hajszálnyira voltunk az első 
NB I-es pontszerzéstől, hiszen 5:5-ös állásnál esé-
lyünk volt még a győzelemre is. Végül az ellenfél 
7:6-os vezetésénél a döntő játszmában 18:16-ra el-
vesztett mérkőzéssel, 8:6 arányú vereséget szenved-
tünk. Csapatunk minden dicséretet megérdemel.
Hazai győzelmek:

Páros: Skumáth I. - Imrei F. - 1
Egyéni: Csarnai Gábor - 3
 Imrei Ferenc - 2

Csornai Csaba

Esély volt a győzelemre
A karcagi labdarúgók is elkezdték az edzé-

seket a tavaszi bajnoki szezonra. Amint Orosz 
István edzőtől megtudtuk, január 09-én kez-
dődtek el a foglalkozások. Heti négy alka-
lommal tartanak edzéseket. Szabadtéren, a 
Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium 
műfüves pályáján gyakorolnak. A szakosztály 
vezetőségének az a célkitűzése, hogy a csapat 
az 1-6. helyen végezzen. Új játékost egyelőre 
még nem igazoltak, de tervezik, hogy később 
néhány fiatal labdarúgót „felhoznak” a felnőtt 
keretbe.

Február 01-jén (szombaton), 11.00 órakor 
Devecsert fogadjuk. Február 18-án (kedden), 
11.00 órakor pedig Dévaványa lesz a vendégünk. 
A fenti mérkőzések mind a Szentannai műfü-
ves pályáján lesznek. Február 15-én (szombaton) 
Hajdúszoboszlón lépnek pályára a karcagi lab-
darúgók. A bajnoki rajt Kunhegyesen lesz feb-
ruár 22-én (szombaton), az időjárástól függően. 

B.I.

Készülnek a tavaszi 
szezonra

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 közal-

kalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő.
Foglalkoztatás jellege: 12 órás munkarend.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Karcagi Több-

célú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ápolási és gondozási alap-

feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek: ápoló, szociális gondozó és ápoló végzettség vagy 
demencia gondozó végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szak-
mai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, adatkezelési 
hozzájárulás megadása, erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat ese-
tén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 3.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek 

Otthona és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300 Karcag, Varró 
u. 1. sz.),

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvo-
si Intézmény címére történő megküldésével (5300 Karcag, Varró u. 
1. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 4.

ÁPOLó vagy gONdOZó


