
A Karcagi Rendőrkapitányságon az Év rendőre 
kitüntetést vehette át a közelmúltban Fodor Má-
ria c. r. őrnagy, kiemelt fővizsgáló dr. Karsai Lajos 
r. alezredes, mb. kapitányságvezetőtől.

(Folytatás az 5. oldalon...)

Megtartotta idei első ülését Karcag Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete január 30-án, csütörtökön. A képvi-
selők a 2020-as költségvetés-tervezet el-
fogadása mellett pályázati részvételekről 
döntöttek, valamint köszöntésekre is sor 
került. 

Egyhangúlag elfogadta a testület a 2020. 
évi költségvetési kitekintő határozat meg-
hozatalára tett javaslatot. Hét igen és há-
rom tartózkodás mellett fogadták el a 
2020. évi költségvetésről szóló rendelet-
tervezetet, amelyet közmeghallgatással 
egybekötve tárgyaltak a képviselők. Dobos 
László polgármester elmondta, a költség-
vetés biztosítja a kötelező és önként vállalt 
feladataik teljesítését. Ugyanakkor takaré-
kos gazdálkodásra ösztönzött mindenkit, 
és megköszönte a költségvetés megalkotói-
nak a munkáját. A napirendi ponthoz szó-
beli kiegészítéssel élt Nagyné László Er-

zsébet képviselő. A Pénzügyi, Fejlesztési 
és Mezőgazdasági Bizottság tagja elmond-
ta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta, 
elfogadta a bizottság. Szólt arról is, hogy 
a bizottsági ülésen az ellenzéki oldalról is 
támogatóan nyilvánultak meg a költségve-
tés rendelet-tervezetét illetően. Elmondta, 
hogy jogszabályi előírás, hogy a képviselő-
testület a Pénzügyi Bizottság írásos véle-
ményével tárgyalja ezt a napirendet, amely 
kiosztásra is került, és a főszámokat tar-
talmazza. Hangsúlyozta, hogy a tervezet 
- többek között - kiemelt feladatként tár-
gyalja az intézményi működés biztosítását, 
így az intézmények működéséhez szüksé-
ges, a jóváhagyott létszámi kerethez kap-
csolódó személyi juttatás és munkaadói 
kötelezettség előirányzatait, valamint az 
ingatlanok működtetéséhez kapcsolódó 
dologi feltételeket is.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Január 20-án, csütörtökön Karcagra láto-
gatott Abdrasov Zsanibek, a Kazah Köztársa-
ság Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykö-
vete, Yedil Myrzakhanov első titkár és Kaiser 
Karbozin tanácsadó. A Városházán Dobos Lász-
ló polgármester fogadta a vendégeket, és mu-
tatta be nekik a Nagykunság fővárosát. A talál-
kozón részt vett Varga Mihály pénzügyminisz-
ter, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képvise-
lő, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és 
Horváth László tiszteletbeli kazah konzul. 

A megbeszélés után a nagykövet úr lapunk kér-
désére elmondta, hogy a Kazahsztán és Magyaror-
szág közötti együttműködés legfontosabb terüle-
te a jövőben is a mezőgazdaság lesz. Kazahsztán-
nak az egyik legfontosabb közép-európai partne-
re hazánk, szeretnék több területtel is bővíteni a 
meglévő együttműködést, pl. korszerű technológi-
ák, ezen kívül K+F (a kutatás és fejlesztés) és az in-
nováció területén is vannak lehetőségek - mondta a 
nagykövet, aki szólt a két ország közötti együttmű-
ködést is segítő közvetlen repülőjáratról.

- 2017 júniusában indult az első közvetlen járat 
Budapest és Nur-Sultan között, amelynek nemcsak 
a turizmus élénkítése a célja, hanem az üzleti élet, 
kapcsolatok felépítése is. A közvetlen járattal azon-
ban nemcsak Kazahsztán érhető el gyorsabban, ha-
nem rajta keresztül több ország is könnyebben lá-
togatható a magyarok számára - fogalmazott a dip-
lomata, aki december közepén érkezett Budapestre, 
és az első vidéki látogatása volt a karcagi.

- Karcag történelmi szempontból is nagyon fon-
tos számunkra a közös történelmünk, a kunok le-
telepítése kapcsán, de azért is, mert 1993-ban, a 
Kazah Köztársaság függetlenségének elnyerése 
után megalapított budapesti nagykövetségről az-
óta minden pozícióját betöltő kazah nagykövet el-
látogatott Karcagra, a kunok fővárosába, ezt a ha-
gyományt szeretném folytatni én is.

- Karcag határában van a Kun Emlékhely. Megláto-
gatta-e?

- Természetesen az első utunk Budapestről az 
emlékműhöz vezetett, mert ez egy nagyon fon-
tos emlékmű számunkra is, hiszen azoknak a ku-
noknak állít emléket, akik itt kerestek új otthont. 
Ezenkívül fontosnak tartottam meglátogatni a 
Györffy István Nagykun Múzeumot is. A kunok 
évszázadai című kiállítás megtekintése olyan volt 
számomra, mint egy történelmi séta arról, hogyan 
telepedtek le itt a kunok.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Városunkba látogatott a kazah nagykövet

Testületi ülésFodor Mária lett az 
Év rendőre Karcagon
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Év eleji 
abszurdok  

(4.)
Az iparággá vált „börtönbiznisz” 

nagyon durva formájáról is beszá-
moltak híradások az elmúlt héten. Ki-
derült ugyanis, hogy valójában nem is 
az elítéltek vették föl a nagy pénzeket, 
hanem az ügyvédeik. A kártalanítási 
eljáráshoz kapcsolódóan 2017-2019 
között összesen 8,6 milliárd forintot fi-
zetett ki az igazságügyi tárca. Az ösz-
szes kifizetés 61%-a(!) ügyvédi szám-
lákra érkezett - közölték az Igazság-
ügyi Minisztériumban. Mindez csak 
az elmúlt két évben és közpénzből!  

Az egyes tévériportokban megszó-
laló egykori börtönlakók is megerősí-
tették, hogy az ügyvédek sok esetben 
átverték őket. A pontos számokat ter-
mészetesen titok fedi, mert az ügyvédi 
titoktartás kategóriájába tartozik az 
ügyfelekkel történő megegyezés és a 
„sikerdíj” összege. Jól ki van ez találva.   

Az meg aztán az abszurdok ab-
szurdja, hogy a liberális sajtó - az 
elektronikustól az írottig - egy árva 
hangot nem ejt az egészről. Végig le-
het nézni a különféle weboldalakat - a 
mérce.hu-tól kezdve az Indexig -, nem 
talál semmit az ember. Szerintük ez 
nem probléma. 

Értjük persze, ezek az ügyvédi iro-
dák - majd mindegyike - a balliberális 
holdudvarokhoz tartoznak: a Momen-
tuméhoz, a Párbeszédéhez elsősorban. 
Megpróbálta néhány hírportál a deb-
receni önkormányzathoz kötni a deb-
receni dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvé-
di Irodáját, de kiderült, hogy „fake” az 
értesülés. Ez az iroda bonyolította le 
ugyanis a legtöbb ügyet az Origo hír-
portál értesülése szerint. Szám szerint 
1892 ügyet, és összesen több mint 829 
milliót pereltek ki. A második a „siker-
listán” dr. Magyar György ügyvédi iro-
dája: 419 ügy után 544 millió a bevé-
tel. A továbbiak, a valamivel több, mint 
50 ügyvédi iroda messze lemarad-
va követi őket, de még az ötvenkette-
dik is, 9 ügyével cca. 9 milliót kaszált. 
(Csodálkozunk dr. Magyaron, ezek sze-
rint a 2018-as országgyűlési választá-
sokon, amikor is a siófoki 4. sz. vk-ben 
indult az MSZP-Párbeszéd színeiben, 
volt pénz dögivel kampányra, mégsem 
nyert. Úgyhogy nem kizárólag a pén-
zen múlik egy-egy képviselői mandá-
tum sorsa, hál’ Istennek.)

Nem tudom, hány tagja van a Ma-
gyar Ügyvédi Kamarának, de nagyon 
furcsállom, hogy egyik tagnak sem ju-
tott eszébe eddig, hogy ez az egész EU 
Bírósági hókuszpókusz mennyire er-
kölcstelen, még ha netán „jogszerű” 
is? Mert az teljesen rendben van, hogy 
az elítéltek röhögnek a markukba. De 
hát az ügyvéd urak is? 

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Szeretnénk a legnagyobb ünnepünkkel, a naurizzal meg-

ismertetni a karcagiakat március végén. Ősidők óta ünnepel-
jük a márciusi napéjegyenlőséget. Ez nagyon fontos ünnep a 
társadalom összekovácsolásában. Nálunk már muszlim val-
lás van, de a naurizt már akkor is ünnepeltük, amikor nem 
azok voltunk, így minden évben megtartjuk. Számomra az 
ünnep üzenete, hogy az összetartja az embereket - sorolta a 
nagykövet, aki már hallott a hungarikum karcagi birkapör-
költről, de még nem kóstolta.

- Ez ma meg fog történni, és ugyanazt a hasonló ízélményt 
szeretném érezni, mint otthon, hiszen nálunk is nagy tradí-
ciója van a birkafőzésnek, csak mi másképp készítjük. A híres 
Karcagi Birkafőző Fesztiválról is hallottam már, és tudom, 
hogy minden évben főz a követség is, úgyhogy nyáron én is 
itt leszek a versenyen - ígérte meg Abdrasov Zsanibek, a Ka-
zah Köztársaság Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete.

- Nagykövet úrral már volt egy személyes találkozó Bu-
dapesten, s azt kell mondanom, egy olyan komoly diploma-
tát kapott most a „magyar ügy” Kazahsztánban, amire rég-
óta várunk. Nagykövet úr számos fontos pozíciót töltött már 
be ideérkezése előtt. Azt gondolom, hogy Budapestre érkezé-
se egyfajta elismerése annak, hogy Magyarország, ha nem is 
olyan fontos, mint esetleg az Egyesült Államok, de legalább 
olyan fontos embert érdemes oda küldeni - mondta a karcagi 
találkozón Varga Mihály pénzügyminiszter.

- Bízom abban, hogy fel tudjuk gyorsítani, és meg tudjuk 
lendíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek kicsit leültek. Mint 
gazdasági kérdésekkel foglalkozó ember, azt várom a nagy-
követ úrtól, hogy a magyar és a kazah vállalkozások közötti 
együttműködés élénkül. Volt időszak, amikor 600 millió dol-
lár volt a magyar - kazah külkereskedelmi forgalom, most ez 
alatt vagyunk. Azt tűztük ki célul, hogy ez néhány éven be-
lül meglesz. A gazdasági kapcsolatban is erősödést jelenthet 
a közvetlen járat Budapest és Nur-Sultan között. Lényegében 
4,5-5 óra alatt ott lehet lenni a másik fővárosban. Informáci-
óm szerint a repülőtársaság nem is gondolkodik azon, hogy 
megszünteti ezt a járatot, ellentétben másokkal, mert ez ki 
van használva. Nagyon sok olyan internetes bejegyzést látok, 
akik turistaként egy hosszú hétvégére csütörtöktől vasárna-
pig kimentek kicsit szétnézni. Onnan már nem olyan mesz-
sze van Almati, egy másik nagyon szép városa az országnak. 
Hallok horgászokról, vadászokról, akik a Kaszpi-tenger mellé 
zarándokoltak el. Úgyhogy ezek a turisztikai folyamatok be-
indultak, s mellékesen azért üzletemberek is felülnek ezekre 
a járatokra, és megpróbálnak üzletet kötni Kazahsztánban - 
fogalmazott a tárcavezető.

- Az, hogy a nagykövet úr, aki december közepén adta át a 
köztársasági elnöknek megbízólevelét, és már itt van Karca-

gon, azt jelzi, fontosnak érzi ő is a kunokat. Rendkívül fel-
készülten érkezett, utánanézett a történelmünknek, a vá-
ros nagy szülötteiről, pl. Fabriczy Kováts Mihály huszár ez-
redesről, Györffy István néprajztudósról is hallott, s arról is, 
hogy az elmúlt több mint húsz évben a magyar-kazah kap-
csolatokban milyen szerepet töltött be Karcag, hogy innen 
milyen városvezetők, parlamenti képviselők kerültek ki, és 
mennyire tudták előremozdítani a kazah ügyet. Úgyhogy 
szerintem ő is fontosnak érzi, ezért is jött ma Karcagra. Bí-
zunk benne, hogy olyan élményekkel megy haza, amelyek 

kicsit mindig vissza fogják húzni ide. A birkapörkölt eb-
ben egy külön erő, mi is izgatottan várjuk, mit fog majd 
szólni hozzá, hiszen a kazahok másképp főzik a birkát. 
Nagyon sok olyan embert ismerek, aki életében először 
Karcagon kóstolta meg a jó birkapörköltet, s aztán egy 
életen keresztül szívesen fogyasztotta - mondta a mi-
niszter, aki a jövőben is azon dolgozik, hogy a két ország 
között még jobban felerősödjenek az elkezdett gazda-
sági kapcsolatok.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk ország-
gyűlési képviselője is több ponton érintkezik a kaza-
hokkal, hiszen a Kunszövetség elnöke és a parlament-
ben is a kazah albizottság tagja.

- Harmadjára találkoztam a nagykövet úrral, ott vol-
tam, amikor meghívtuk Karcagra. Azt gondolom, na-
gyon szép és gyümölcsöző kapcsolatai vannak Ma-
gyarországnak Kazahsztánnal és Karcagnak is. Nagy-
követ úrral ennek jó folytatása lesz, hiszen példaér-
tékű, hogy egy európai uniós ország egy közép-ázsi-
ai országgal ilyen kitűnő nemzetközi és kereskedel-

mi kapcsolatokat ápol. Ennek egy nagyon fontos sarokkö-
ve Karcag és a Nagykunság - vélte a politikus, aki elmond-
ta, nagyon várja a Karcagon rendezendő tavaszünnepet, a 
naurizt.

A nagykövetnek Horváth László tiszteletbeli kazah kon-
zul mutatta meg a Városházán lévő konzulátust.

DE

Városunkba látogatott a kazah nagykövet

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az egyéni önkormányzati választókörzetek 
képviselőinek februári fogadóórái az alábbi 

időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  február 10. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  február 25. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  február 24. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  február 10. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  február 11. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba
Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  február 17. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Szepesi Tibor 7. választókörzet  február 17. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 20. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,

   Kisújszállási út 45. 

Képünkön Abdrasov Zsanibek nagykövet és Dobos László polgármester
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(...folytatás az 1. oldalról)
Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is a takarékos 

gazdálkodása a kiemelt cél. Az előírásoknak és az 
elnyert pályázatoknak megfelelően mind az uni-
ós, mind a hazai forrású támogatott fejlesztések is 
beépülésre kell kerüljenek az adott évi költségveté-
si rendelet-tervezetbe, amelyek szerepelnek is ben-
ne. Ennek finanszírozására, a több mint nyolc mil-
liárdos költségvetés, mintegy három milliárd forint 
összegben finanszírozási bevételt tartalmaz, ami 
nem más, mint az előző évi „maradvány” összege. 
Tehát a költségvetési bevétel és a költségvetési ki-
adás közötti különbözetet finanszírozási bevétellel 
fogja az önkormányzat, mégpedig belső finanszí-
rozással tervezi teljesíteni a 2020-as év költségve-
tésében. Andrási András listás képviselő hozzászó-
lásában elmondta, hogy átgondolt a rendelet-terve-
zet, a működést biztosítja majd az idei évben is, bár 
a fejlődés lendületessége 2020-ban is stagnál majd. 
Elmondása szerint a változtatáshoz természete-
sen kormányzati akaratra is szükség lenne. Dobos 
László polgármester válaszában elmondta, hogy 
elemi érdek a város fejlődése, a fiatalok helyben tar-
tása, de természetesen külső tényezők is befolyá-
solják ezeket a törekvéseket, mint például a népes-
ség csökkenése, amely tőlünk független. Hozzátet-
te, hogy természetesen az együttműködés nagyon 
fontos dolog, amely a város érdekében mindany-
nyiunk feladata. Nagyné László Erzsébet képvise-
lő arra kérte Andrási András képviselőt, ha bármi-
lyen egyéb javaslata van a költségvetést illetően, ak-
kor indokolja meg, hogy milyen kiadások közötti 
átcsoportosítás terhére, vagy bevételi forrásból kí-
vánja megvalósítani azokat. Nagyné László Erzsé-
bet képviselő elmondta, hogy a korlátok nem azért 
vannak, hogy elvessünk javaslatokat, hanem azért, 
hogy hogyan ütemezzük a feladatokat, melyik él-
vezzen prioritást. 

A közmeghallgatás keretében Elek Sándor szó-
lalt fel arról érdeklődve, hogy a Völgyes II-es kert-
ben várható-e kövesút. Dobos László polgármes-
ter válaszában elmondta, hogy pályázati alapból, 
avagy az érintettek legalább 60%-ban megvalósuló 
útalapba történő befizetésével történhet meg, majd 
az út elkészülte az önkormányzat további pénzügyi 
kiegészítésével valósulhatna meg. Ennek átgondo-
lására kérte az említett területen élőket. 

Egyhangúlag elfogadták a képviselők a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézmé-
nyi térítési díjának megállapításáról szóló 12/2017. 
(IX.28.) rendelet módosítására tett javaslatot. Tá-
mogatták a beszámolót az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról (2019. I-XII.). Megszavazták a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót. Dobos László polgármester 
gratulált a 2019. évi munkához, amely azért sem 
volt könnyű, mert két fontos választás feladata-
it is magában foglalta az év, a megszokott teendők 
mellett. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában el-
mondta, hogy ez a napirendi pont nemcsak a hiva-
tal dolgozóit és munkatársait érinti, hanem a vá-
ros valamennyi lakóját is. Mindannyian kapcsolat-
ba kerülnek a hivatallal, amelyhez szervesen kap-
csolódik a testület munkája is, hiszen a segítségük-
re van. A képviselők megszavazták a Karcag Városi 
Önkormányzat és a Karcag Városi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat közötti megállapodás felül-
vizsgálatára tett javaslatot. A városvezető elmond-
ta, az együttműködés maradéktalanul teljesült, 
nincs szükség módosításra. Egyhangúlag elfogad-
ták a javaslatot Dobos László főállású polgármes-

ter szabadságolási tervét illetően. Elfogadta a kép-
viselő-testület dr. Karsai Lajos r. alezredes, a Karca-
gi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé törté-
nő kinevezésének véleményezésére tett javaslatot. 
Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmond-
ta, hogy a legutóbbi ülésen a Társadalmi Kapcsola-
tok Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra ajánlot-
ta a testület részére dr. Karsai Lajos kinevezését. (A 
kapitánnyal készült interjúnkat egy későbbi lapszá-
munkban olvashatják.)

Támogatták a beszámolót a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda „OKTATÁSI HIVATAL BÁ-
ZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére kiírt pályá-
zaton való részvételére tett javas-
latra. Dobos László polgármester 
gratulált ahhoz a munkához, ame-
lyet az óvoda vezetése és pedagó-
gusai végeznek. Szepesi Tibor el-
mondta, hogy az Oktatási, Kultu-
rális és Sport Bizottság egyhan-
gúlag támogatta a pályázaton va-
ló részvételt. A képviselők megsza-
vazták a szakmai együttműködé-
si megállapodás megkötésére az 
Oktatási Hivatal, a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda és Karcag Városi 
Önkormányzat között Módszer-
tani Központ kialakítására tett ja-
vaslatot. Elfogadta a képviselő-tes-
tület a Bethlen Gábor Alapkezelő 
pályázatán való részvételre tett ja-
vaslatot, amely a határon túli ma-
gyar területekkel, testvérvárosok-
kal történő kapcsolat ápolását jelenti. Pánti Ildi-
kó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy bi-
zottságuk is abban foglalt állást, hogy határozot-
tan örülnek a pályázatnak, amely a hivatal részé-
ről minden évben megvalósításra kerül, és lehető-
vé teszi a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, meg-
erősítését, hiszen éppen az „Európa a polgáro-
kért” című pályázat az, amelyik a fiatalokat szó-
lítja meg, ezáltal a pályázat útján ott tudnak len-
ni, és tevékenységükkel öregbíteni is tudják a vá-
ros hírnevét. Megszavazták az „Európa a polgá-
rokért” című pályázaton való részvételre tett ja-
vaslatot. Támogatták a közművelődési megálla-
podás megkötéséről szóló 200/2017. (VI.29.) kt. sz. 
határozat módosítására tett javaslatot. Szepesi Ti-
bor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is egyhan-
gúlag javasolta a szerződés meghosszabbítását, hi-
szen több éve jól működő kapcsolatról van szó. 
Segíteni kell a munkájukat és az önkormányzat 
is ezt tette és teszi, hiszen támogatásának köszön-
hetően január 1-től vehették birtokba a diákön-
kormányzat tagjai az új irodájukat. Egyhangúlag 
elfogadták a Karcag Városi Önkormányzat és in-
tézményei földgázenergia közbeszerzésére tett ja-
vaslatot. Megszavazták a Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület részére ajándékként átadott 
Karcag, belterület 537 hrsz-ú ingatlan visszavé-
telére tett javaslatot. Egybehangzóan támogatták 
a Karcag, Kacsóh utca 7-9. szám alatti piactér le-
fedés terveinek a településkép védelméről szóló 
9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet előírásai 
alóli felmentésére tett javaslatot. Egybehangzóan 
támogatták a képviselők a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás működtetésére vonatkozó megál-
lapodás módosítására tett javaslatot. Pótnapirendi 
pontként szerepelt az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról szóló IX./2016. ön-

kormányzati rendelet módosítására tett javaslat, 
amelyet a képviselők egybehangzóan támogattak. 

A tanácskozás előtt a holokauszt áldozatainak ja-
nuár 27-ei nemzetközi emléknapja alkalmából az 
áldozatok emléke előtt egyperces néma felállással 
tisztelgett a testület. Dobos László polgármester a 
Karcag Városi Önkormányzat nevében köszöntöt-
te a Madarász Imre Egyesített Óvoda képviselőit, 
akik január 23-án, Budapesten a Magyar Mezőgaz-
dasági Múzeumban vették át a „Zöld Óvoda” okle-
velet László Tibor és Kisfaludy László helyettes ál-
lamtitkároktól. A Kinizsi és a Jókai úti óvodák má-
sodik alkalommal, a Táncsics 17-es óvoda harma-

dik alkalommal nyerte el újabb három évre a „Zöld 
Óvoda” címet. A SZIM és a Táncsics 19-es óvodák 
az „Örökös Zöld Óvoda” cím büszke tulajdonosai 
lehetnek. Az elismeréshez Gulyás Ferencné intéz-
ményvezetőnek Dobos László polgármester gra-
tulált (képünkön). A továbbiakban Rózsa Sándor 
jegyző ismertette a két ülés közti fontosabb esemé-
nyeket. 

Napirend előtt Kozma Dániel listás képviselő tett 
fel kérdéseket. A képviselő a közmeghallgatás lehe-
tőségével élve gyűjtötte össze a város néhány lakó-
jának kérdését kerékpárút-felújításról, játszóterek 
bővítéséről, közvilágítási hiba helyrehozataláról, a 
műanyag-feldolgozó megszűnéséről. Dobos Lász-
ló polgármester válaszában elmondta, hogy a köz-
meghallgatás lehetősége mindig egy bizonyos té-
mához kötődik, amely a mai napon az idei év költ-
ségvetése. A polgármester továbbá arra is felhív-
ta a képviselő figyelmét, ha a polgároknak bármi-
lyen kérdésük, észrevételük van, azt adott napokon 
és időpontban - amely mindenki számára elérhe-
tő - megtehetik az adott körzet képviselőjének kép-
viselői fogadóóráján, így nem szükséges szószóló a 
problémák tolmácsolására, mint ebben az esetben 
is történt, amely azért is meglepő és életszerűtlen, 
mert a karcagiak sosem arról voltak híresek, hogy 
nem merik felvállalni gondolataikat a közös meg-
oldás érdekében. Így a most felmerült problémákat 
illetően a polgármester kérte a képviselőt, hogy az 
adott körzet önkormányzati képviselőjéhez irányít-
sa a kérdések feltevőit.

A továbbiakban zárt ülés keretei között tárgyal-
tak a képviselők napirendi pontokat. Ezt követően 
az elkövetkezendő időszak eseményeit ismertette 
Rózsa Sándor jegyző. 

A testület munkaterv szerinti következő ülését 
február 27-én, csütörtökön tartja.

Brehó Mónika

Testületi ülés
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- Karcagon születtem, itt nőttem fel, 
a Györffy István Általános Iskola vé-
geztem az általános iskolai tanulmá-
nyaimat. Középiskolába Debrecenbe, 
az Ady Endre Gimnázium dráma tago-
zatára jártam. Abban az évben, amikor 
érettségiztem, akkor indult el a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetemen a 
drámainstruktor szak, drámajátékos 
szakirány, ahova eredményesen felvé-
teliztem. Az egyetemi éveket követően 
a budapesti Katona József Színházban 
kezdtem, ahol a gyakorlati éveimet is 
töltöttem, majd egy évre le is szerződ-
tem oda. Egy év múlva úgy döntöttem, 
hogy más utakra indulok. A Radnóti 
Színházba szerződtem, majd abban az 
évben elindítottuk egy kollégámmal a 
Budaörsi Latinovits Színház színházi 
nevelési műhelyét. Közben most dip-
lomázok színháztudomány mestersza-
kon a Károli Gáspár Református Egye-
temen. Emellett művészetterápiát ta-
nulok, a CommandARTe artista Tano-
dában pedig tanítok.

- Már gyerekkoromtól kezdődő-
en érdekelt a színjátszás. Az általános 
iskolában két pedagógusnak nagyon 
sokat köszönhetek; Fazekas Mária és 
Posztósné Gyarmati Éva tanárnőknek. 
Tulajdonképpen ők voltak azok, akik 
elindítottak a pályámon. 

- Arra a szakra, amire felvételiztem,  
három rosta volt. Az első egy igen szé-
leskörű műveltségi teszt volt, kreatív-
írásosgyakorlattal egybekötve. A má-
sodik rostán egy előadás elemzést kel-
lett előre leadnunk, majd ezt követő-
en erről volt egy személyes elbeszélge-
tés, és végül a harmadik rosta - ami-
re nagyjából harmincan maradtunk 
- egy egész napos „együttélés” volt, 
ahol személyesen mérték fel külön-
böző feladatokon keresztül, hogy ki, 
mennyire alkalmas erre a pályára. 
Kollégistaként három évet töltöttem 
az egyetemen. Számomra meghatáro-
zó volt az is, hogy Budapestre kerül-
tem. Időbe tellett, mire megszoktam 

még úgy is, hogy három éven keresztül 
szinte csak bent az egyetemen voltunk. 
Amikor szabadidőm volt, akkor szá-
mos előadást és kiállítást néztem meg; 
talán ez az, ami a leginkább hiányzik 
az egyetemen eltöltött évekből.

- A budapesti Katona József Színház-
ban kezdtem a pályámat drámainst-
ruktorként, ott töltöttem a gyakorlati 
évemet, majd leszerződtettek egy évre. 
Eleinte, amikor színészként dolgoztam, 
akkor főleg filmes munkákat kaptam. 
Színházi munkám, ami komolyabb az-
óta, az a FÉM színházban volt. Ott sze-
repeltem a „Happy New York” című 
előadásban és az „Annuska 2.0” című 
darabot játsszuk azóta is. Filmes mun-
kák közül van néhány, amire szívesen 
emlékszem vissza. Volt egy főszerepem 
egy rövidfilmben, amelyet Dubinyák 
Réka rendezett, a címe „Én, te, ők”. Ez 
egy nagyjából húsz perces rövidfilm, 
amelyben én játszom csak, és egy do-
kumentumfilm-sorozatnak a harma-
dik része. A másik rövidfilm a „Nap-
éj”, ebben a filmben is sok izgalmas je-
lenet volt. Szász Attila rendezésében az 
„Örök tél” című film is meghatározó 
élmény volt számomra. Az elmúlt év 
szeptemberében pedig egy spanyol so-
rozatban kaptam szerepet, amely még 
utómunkálatok alatt van, és 2020-ban 
kerül a nézőközönség elé.     

- Most a filmet választanám, és 
azért, mert abban több gyakorlatom 
van. A színpadon úgy érzem, hogy 
még lenne mit fejleszteni az eszköztá-
ramon. A filmet azért is szeretem job-
ban, mert az sokkal érzékenyebb, fi-
nomabb játékot követel az embertől, 
ahol egy tekintetnek is óriási szerepe 
van. 

- Véleményem szerint azt tudjuk 
jól eljátszani és abból tudunk építkez-
ni, amit már megéltünk. Természete-
sen nekem is vannak már olyan elját-
szott szerepeim, amelyek témáját sze-
mélyesen még nem éltem át. Nekem 
ilyenkor az a módszerem, hogy igyek-
szem magamban „előkeresni” egy ah-
hoz hasonló, megélt élményt, amely-
ből meríteni tudok a feladat megoldá-
sához. Ez mindenképpen segít, és az 
is, hogy olyan kollégákkal vagyok kö-
rülvéve, akiktől csak tanulni lehet. 

- Úgy szoktuk definiálni, 
hogy színházi nevelés. Nagyon 
örülök, hogy létezik ez a műfaj, 
mert nagyon érdekes témákat 
lehet elemezni. Főleg az érzéke-
nyítést szolgáló témákat; a ki-
rekesztéstől kezdődően a rassz-
izmuson át, tényleg számos té-
mát fel lehet dolgozni ezzel a 
módszerrel. Nagyon hasznos 
a diákoknak, mert az adott témákat 
sokkal közelebb viszi hozzájuk, főleg 
úgy, hogy a gyakorlatban is szembe-
sülhetnek vele. 

- Van egy csapatunk, jelenleg hatan 
vagyunk. Ez igazából egy színházi ne-
velési műhely, ahol vannak különböző 
korosztályú csoportjaink. Én hétről-
hétre az egyetemistákat oktatom. Leg-
inkább ezt egy színjátszó körhöz tud-
nám hasonlítani, de közben természe-
tesen nem az, mert mi nem színészeket 
nevelünk, hanem a színház eszközei-
vel a személyiséget fejlesztjük, az ön- és 
társismeret, és az ehhez kötődő témák 
feldolgozása áll a fókuszban. Tartunk 
előadásokhoz kapcsolódó foglalkozá-
sokat, előkészítő és feldolgozó foglalko-
zásokat azoknak a csoportoknak, akik 
az előadásokat megnézik a színházban. 
Különböző workshopokat tartunk fel-
nőttek számára, amelyek előadáshoz 
kapcsolódnak. Szóval egészen széles 
skálán mozog a programsorozatunk.   

- Még az egyetemen beregisztráltam 
különböző casting ügynökségekhez és 
behívtak a castingra. Nagyon emléke-
zetes élmény volt, mert kaptunk egy 
párbeszédet, amelyet ott helyben meg 
is kellett tanulni, majd előadni ma-
gát a jelenetet. Így kerültem be  tizen-
hat lány közé, akik háttérszínészi szere-
pet játszottak a filmben, természetesen 
mindannyian pályán lévő színésznők 
voltunk. Bár ezt kevés helyen szokták 
megemlíteni, de fontos feladatunk volt 
a filmben. Ugyan szöveges szerepünk 
nem volt, viszont maga a film rendező-

je, Szász Attila nagyon lényegesnek tar-
totta azt, hogy szakemberek legyenek a 
színészek mellett, ugyanis látszódnak 
arcok, tekintetek, amely az összkép, az 
összhatás, a hangulat szempontjából ki-
emelt jelentőséggel bír a filmben.

- Tény, hogy nekem drámainstruk-
torként több lehetőségem van. Az is 
tény, hogy kevés hely van, és nagyon 
sokan vagyunk. Nem egyszerű boldo-
gulni annak, aki ezt a pályát választ-
ja hivatásul. Ha valaki mégis emellett 
dönt, véleményem szerint nagyon fon-
tos az elhivatottság, egy picit a meg-
szállottság is, mert szerintem ha ez 
nincs meg az emberben, akkor nem 
biztos, hogy lesz benne elég kitartás 
ahhoz, hogy ezzel foglalkozzon, mert 
bizony nagyon sok időt rá kell szán-
ni. Amikor mások pihennek, mi akkor 
dolgozunk. Ami még nagyon fontos, 
az az, hogy folyamatosan megújuljunk 
és hogy inspirálódjunk. Hiszen ez is 
egy szakma, amibe el lehet fáradni. 
Lényegesnek tartom még azt is, hogy 
időnként magunkkal is foglalkozzunk, 
mert így tudunk töltekezni.

- Mivel az utóbbi időben nagyon sok 
minden történt egyszerre, így jelenleg 
most keresem egy kicsit a helyemet, az 
utamat, és igyekszem magamban letisz-
tázni a dolgokat, hogy valóban úgy tud-
jak foglalkozni a hivatásommal, hogy 
megőrizzem azt a „szerelmet”, ami-
vel elkezdtem. Nagyon szeretnék vala-
mi „sajátot” elindítani, amit még pon-
tosan nem fogalmaztam meg magam-
nak sem, hogy az majd hogyan fog ki-
nézni. Mindemellett nagyon szeret-
nék a továbbiakban is filmben és szín-
házban játszani. Így kíváncsian várom, 
hogy mit hoz majd a jövő. 

Brehó Mónika

2018-ban „A legjobb európai tévéfilm” díját kapta meg az „Örök tél” című történelmi dráma, amelyben 
a karcagi származású Szendrey Gitta színművész, drámainstruktor egy deportált lányt alakít. A filmben 
olyan ismert művészekkel dolgozhatott együtt, mint Gera Marina és Csányi Sándor. Mit lehet tudni a 
művésznőről, hol tart most a pályáján, milyen tervei vannak még? - ezekről is kérdeztük.

INTERJÚ
„Már gyerekkoromtól érdekelt a színjátszás”

- Hogyan indult a pályája?

- Film vagy színház?

- Milyen további elképzelései, tervei 
vannak?

- Miért nehéz a színészmesterség?

- Az egyetem elvégzését követően 
hol kapott állást, és mi volt az első 
szerepe?

- Napjainkban mennyire népszerű a 
színész szakma?

- Tagja a Radnóti Ifjúsági Műhely-
nek. Mit takar ez pontosan, kikkel 
dolgozik együtt?

- 2018-ban „A legjobb európai tévé-
film” díját kapta meg az „Örök tél” 
című történelmi dráma, amelyben 
egy deportált lányt alakított. Mit le-
het tudni a filmről és hogyan csöp-
pent bele a forgatásba?

- Mikor született meg az elhatáro-
zás, hogy ezt a pályát fogja válasz-
tani, illetve volt-e olyan személy, aki 
megerősítette az elhatározásban?

- Milyen feltételeknek kellett meg-
felelni a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemre való bejutáshoz? Hogyan 
teltek ott az évek, volt-e meghatáro-
zó élménye az egyetemi évek alatt?

- Többször elhangzott, hogy 
drámainstruktorként vég-
zett. Mit jelent ez pontosan?



2020. február 7. 5

HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
A kapitányságon rendezett ün-

nepségen dr. Urbán Zoltán r. dan-
dártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
JNSZ megye rendőrfőkapitánya sze-
mélyes üdvözletét tolmácsolta Szitár 
Ferenc r. ezredes, rendőrségi főtaná-
csos, rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes.

- A megyében is presztízs értékkel 
bír ez a díj, amelyet Györfi Sándor 
Kossuth-díjas karcagi szobrászmű-
vész készített, és a Bűnmegelőzési 
Alapítvány támogatásával adnak át 
második alkalommal. 2020-ban, a 
megújulás jegyében minden kollé-
gától azt kérem, hogy a legnagyobb 
erőbedobással, magas szinten vé-
gezze munkáját. Az alapítvány elnö-
kétől, Mészáros Zsolttól pedig azt, 
hogy folytatódjon idén is az együtt-
működés a rendőrség és az alapít-
vány között - fogalmazott Szitár Fe-
renc r. ezredes. 

- Amikor a díjazott személyéről 
kellett döntenem, azon kezdtem el 
gondolkodni, ki az, akinek augusz-
tus óta munkájával elégedett va-
gyok és ki az, akire hosszútávon 

számíthatok. Fodor Mária r. őrnagy 
hosszú ideje kimagaslóan, elhiva-
tottsággal végzi a munkáját, a me-
gyei bűnügyi technikai versenyen is 
kimagasló helyezést ér el. Ezt a kivá-
ló teljesítményét is elismertem ezzel 
a díjjal - fogalmazott dr. Karsai Lajos 
r. alezredes, mb. kapitányságvezető.

Fodor Mária r. őrnagy 17 éve szol-
gál a Karcagi Rendőrkapitányságon, 
ez az első munkahelye.

- Gyerekkori álmom volt, hogy 
rendőr lehessek. 2003 júniusától 

vagyok a Karcagi Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályán - ma vizsgá-
lati osztály - jelenleg kiemelt fővizs-
gálóként dolgozom. A munkámban 
voltak szépségek és nehézségek is, 
de soha nem akartam más területre 
átmenni - jelentette ki a díjazott, aki 
még a Linda filmeken nőtt fel, talán 
onnan a vonzódása a rendőri hiva-
táshoz, ahol már komoly szakmai 
versenyeken is eredményeket ér el.

- 2018-ban indultunk kollégám-
mal a megyei bűnügyi technikusi 

versenyen, ahol különdíjat kaptunk, 
tavaly újra versenyeztem. Májusban 
a Zala megyei országos bűnügyi 
technikai versenyen Jász-Nagy-kun-
Szolnok megyét képviselem két kol-
légával. Nagyon érdekel a helyszíni 
munka, én is nézek tévében krimi-
ket, bár mindig észreveszem a szak-
mai hibákat is. Sokszor jönnek úgy 
be hozzánk ügyfelek, hogy láttak 
valamit egy sorozatban, és úgy gon-
dolják, hogy ez nálunk is így van. A 
valóságban azért ez másként műkö-
dik - jelentette ki a szakember, akinek 
párja is rendőr. 

- Ehhez a díjhoz hozzájárul az a 
családi háttér is, ami mögöttem van. 
Sokat vagyok távol éjszaka, hétvé-
gén, ünnepnapokon. Szerencsére a 
párom és nyolcéves kislányom is tá-
mogat. Ő is kacsingat a rendőri pá-
lya felé, ha ezt a szép hivatást vá-
lasztaná, segíteném. Nyilván félte-
ni fogom, de édesapjával minden-
ben támogatjuk majd - mondta Fo-
dor Mária, aki bízik benne, hogy az 
országos versenyen is dobogós he-
lyen végez majd.

DE

Fodor Mária lett az Év rendőre Karcagon

A vendégeket Szabó Péterné gyermekkönyv-
táros köszöntötte. 

A könyvet először 1992-ben adták ki, most roko-
nai, dr. Oroszi Sándor és Oroszi Imre jelentették 
meg ismételten.

- Az első olyan könyv évtizedek óta Karcagon, 
aminek a második kiadására került sor - mondta 
dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő. - Azért 
is volt mérföldkő ez a könyv, mert ez volt az első 
olyan kiadvány, amely a rendszerváltást követően 
már a szabad demokrácia keretei között jelenhetett 
meg Karcagon, tulajdonképpen magánkiadásban. 
Maga a könyv visszarepít bennünket a dédszüleink, 
nagyszüleink korába. Olyan szereplők vannak ben-
ne, akik személye együtt él Karcag történetével, 

történelmével. A könyv hasábjain átszűrődik az az 
értékvilág, amely meghatározta a karcagiak gon-
dolkodását. Nagyon széleskörű, átfogó az az anyag, 
amely a könyvben található - fogalmazta meg a po-
litikus. 

Szólt arról is, hogy Demjén Lajosné Annuska né-
ni az egykori Kováts Mihály Általános Iskola pe-
dagógusa volt, és alaposan feldolgozta, dokumen-
tálta családja és városa történetét, hagyományait 
is, hiszen 1990-ig naplót vezetett, amelyben min-
dent feljegyzett a heti étrendről, a családi háztar-
tásukra, gazdaságukra vonatkozóan. Részletes le-
írásban ismertette a különböző ünnepi alkalmakra, 
eseményekre vonatkozó emlékeket a menüről, a lét-
számról és sok egyéb adatról is. Jelentős a könyvben 

a sok száz adatból álló, a Nagykunság sajátos sza-
vaira, szólásaira vonatkozó rész is. Az idősebbek-
nek nosztalgia gyanánt, míg a fiataloknak pedig új-
donságképpen szolgálhat. Megfogalmazása szerint 
a kötetnek minden karcagi család könyvespolcán 
ott kellene lennie, mert kordokumentumként tart-
ható számon.  

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő könyv-
ajánlóját követően a család nevében dr. Oroszi Sán-
dor emlékezett vissza Annuska nénire. Bemutatta a 
naplóját, a Bibliáját, amelyekből idézett is.

A jelenlévők érdeklődéssel hallgatták a könyv-
ről szóló előadásokat, amelyekből az is sejthető volt, 
hogy lesz folytatása az írásnak. 

  Brehó Mónika

Bemutatták Az „áldott” Karcag című könyvet
Január 21-én, kedden az Ifjúsági Ház - Csokonai Könyvtár emeleti termében 
mutatták be a néhai Demjén Lajosné: Az „áldott” Karcag című, újra megje-
lentetett kötetét. A könyvet dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő aján-
lotta a megjelentek figyelmébe.
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HÍREK
Szentannaisok szalagavatója

A Déryné Kulturális Központban tartotta szalagavató ünnepségét január 31-én (pénteken) a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium négy 
végzős osztálya. A 12. évfolyamosoknak osztályfőnökeik tűzték fel a szüleik, családtagjaik előtt a szalagot, majd a végzősök irodalmi műsora és tán-
ca következett.

Dr. Kovácsné Zágoni Szabó Csilla, a 12. d osztály osztályfőnöke maga is beállt táncolni diákjaival. Mint mondta, az osztályok 11. év végén kivá-
lasztották a táncokat, és 2019 szeptembere óta készültek a tánctanárokkal a szalagavatóra. - A mai nap, a szalagtűzés azt is jelzi, hogy hamarosan az 
érettségi, az első nagy próbatétel következik a 90 diák számára, majd a továbbtanulás vagy a munka vár rájuk is. A 12. a chachachat táncolt, amit Se-
bők Szabó Ildikó tanított be, a 12. b retro táncát és a 12. c-sek keringőjét Kele Andrea táncpedagógus tanította be, mi egy retrót választottunk, és 
Szűcs Edit tanárnővel készültünk - mondta el a 12. d osztályfőnöke.

Jó évet zárt az egyik legnagyobb tagság-
gal rendelkező Nagykun Horgász Egyesü-
let - tudtuk meg Kalocsai László elnöktől, aki 
szerint a sikeres év egyénileg függ attól is, ki 
mennyit tudott kijárni horgászni.

- Hal van a tóban, de idő is kell, hogy horogra 
akadjon. A legtöbben pontyot fogtak, de folyami 
harcsa, amur, kárász is volt a fogások között. 2019-
ben 34 q pontyot telepítettünk a Téglagyári-hor-
gásztóba. Ősszel a csukából pár szép példány el-
pusztult, de a rekkenő hőségben nem volt jelentő-
sebb halpusztulásunk. A legnagyobb gond a víz-
utánpótlás, mert ha melegszik a tó, a többi tó is 
melegszik, és a vizet a másik tóból tudjuk pótol-
ni, de sokszor az is túl meleg, így levegőztetőket is 
üzemeltettünk - mondta az elnök.

Tavaly három horgászversenyt tartott az egye-
sület, az augusztus 20-i ünnepek alkalmával ren-

dezetten a tagjaik vehettek részt, szep-
tember, október elején gyerek versenyt 
és házi versenyt tartottak. Volt, akinek 
sikerült fogni halat, volt akinek nem, 
mert a szakember szerint az igazsághoz 
az is hozzátartozik, hogy szerencse kell a 
horgászathoz is. 

- 2020-ban is több alkalommal szeret-
nénk halat telepíteni a héthektáros Tég-
lagyári-tóba, s legalább három versenyt 
tervezünk tagjaiknak - sorolta terveiket 
az elnök, aki szerint most legfontosabb 
feladatuk a nád vágása a tó körül.

- Még javában tart az ide horgászengedélyek ki-
váltása is, de bízom abban, hogy a tavalyi évhez 
hasonlóan fog alakulni a létszámunk, akkor 650 
felnőtt és 110 gyermekhorgász váltott engedélyt. 
Fontos, hogy horgászvizsgát kell tennie a horgá-
szás előtt annak, aki szeretne horgászni. Ez most 

Berekfürdőben van. Az első negyedévben még írá-
sos formában kell a vizsgát letenni, utána már szá-
mítógépen, s lehet, hogy ennek technikai hátte-
rét nem fogja felvállalni a bereki egyesület. Ez még 
egy nyitott kérdés - tudtuk meg Kalocsai Lászlótól.

DE

Az idén három versenyt terveznek
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INTERJÚ

- Jó karcagi módjára apámék mellett a tanyán 
először engem is a mezőgazdaság és az állatte-
nyésztés fogott meg igazán, de aztán elkezdtem 
barkácsolni. Ugyanis voltak nyulaim, s ketrecet 
kellett készítenem nekik. Egy kicsit megfertőzött 
a fával való munka, így nyolcadik után Szolnok-
ra kerültem bútorasztalos tanulónak. Bár szüleim 
viccesen azt mondták, hogy csak forgácsot fogok 
seperni, ez lesz az én tanulósorsom. Szolnokon, a 
633-asban tanultam Rappai Imre mellett, aki na-
gyon jó oktató volt, kisujjában voltak a különböző 
csapolási, fűrészelési, anyagösszeépítési fortélyok, 
amiket nekünk is megtanított. Így jó alapokkal 
kezdtem a munkát a katonaság után a karcagi Ma-
darász műhelyben, majd a Május 1.-ben. Mindkét 
helyen már az élettel kellett szembesülnöm, meg 
kellett tanulni a munkarendet, és a bútorgyártástól 
a nyílászárókig mindent csináltam, s igyekeztem 

mindig valami plusz dolgot is hozzátenni a szak-
mai tudásomhoz. Az első fizetésemből egy gya-
lupadot vettem, s ezzel barkácsolgattam magam-
nak, ismerősöknek. Ebből kialakult egy olyan vo-
nal, hogy érdemesnek láttam az önállóságot, így 
jött a gondolat, hogy műhelyt kellene építeni. Így 
mi nem családi házat, hanem műhelyt építettünk 
először. Szerencsére volt hol lakjunk, a szüleim, a 
feleségem, s az ő szülei is mellém álltak, mert látták 
azt a kitartást, elhatározást, hogy amit elkezdek, be 

is fejezem. Ez volt 2001-ben, s az-
óta saját műhelyben dolgozom, s 
még jobban odafigyelek arra, hogy 
olyan emberek, tanulók vegyenek 
körül, akik ugyanezt a hitvallást 
- kitartás, precizitás - tudják megvalósítani, amit 
én. 20 év már azt hiszem egy olyan időintervallum, 
ami után már lehet tanulságot vonni. Azok az em-
berek, akik már 10 éve mellettem vannak, megta-
nulták vagy hozták magukkal ezt az irányt, és an-
nak megfelelően dolgoznak. Ez idő alatt száz em-
ber megfordult nálam, de ők a minőséget, a preci-
zitást, a munkahelyen való időben történő megje-
lenést vagy a végigdolgozást nem tudták, így tőlük 
megváltam. A mostaniak szeretnek itt lenni, csalá-
dias a vállalkozás, 10 fő körül vagyunk, 2-6 fő ta-
nulóm is van.

- Igen, sok mindenen keresztülmentünk, oldal-
vizeken, főútvonalakon, megmutattuk a bútorok és 

nyílászárók gyártását. Az a hitvallásom, hogy min-
dent meg kell tudni csinálni, a legapróbb lécektől a 
komoly szerkezeteken keresztül mindent elválla-
lunk, ami belefér az időnkbe. Egyre többen, egyre 
messzebbről keresnek bennünket és kapunk meg-
tisztelő feladatokat is Budapesttől Debrecenen át a 
Balatonig, múzeumoktól, kiállítóktól. Életem leg-
nagyobb munkája a budapesti Műcsarnok Nép-
művészeti Nemzeti Szalon KÉZ-MŰ-REMEK ki-
állítás installációjának elkészítése volt, ami első lá-

tásra lehetetlennek tűnt a rövid, egy hónapos ha-
táridő miatt, de a kun ember, aki a szík hátán is 
megél, nem ismeri ezt a fogalmat. Itt olyan faépít-
ményeket készítettünk, amelyek önmagukban is 
megállták a helyüket. A 2500 négyzetméter beren-
dezéséhez 10 köbméter fát kellett beépíteni a terve-
ző elképzelései, ötletei alapján, aki előtte le is jött 
hozzánk megnézni a műhelyt. Ez olyan kihívás 
volt, amit szakmai körökben úgy emlegetnek azóta 
is, hogy Magyarországon ez a gyorsaság, ez a mi-
nőség egyedi volt, amivel mi dolgoztunk. Bár sok 
álmatlan éjszakám volt addig, de a műhely össze-
fogásának köszönhetően mindenki tette a dolgát, 
és kész lettünk. Bátor voltam, hogy vállaltam, de 
már vannak újabb eredményei, jelenleg is több tíz 
intézményünk van Budapesten, ahová nyílászáró-
kat gyártunk.

- Nagyon érdekes kérdés, de a nagyobb kihí-
vás, amikor a tervező ötletét kell megvalósíta-
ni, mert az nem a mi agyunkban pattant ki, nem 
a mi szerszámunkhoz van mérve. Azt szoktam 
mondani, a papír mindent elbír, oda mindent le 
lehet rajzolni, de a fa képlékeny anyag, azt meg 
kell munkálni. Ez sokkal nagyobb kihívás, mint-
ha magamnak tervezek, mert azt ahhoz alakítom, 
amit tudunk, az nem visz előre. A napi munka 
mellett a népi hagyományokhoz, a karcagi nép-
művészethez is visszanyúltunk, régi fennmaradt 
minták alapján gyártunk kanapét, asztalt. Eze-
ket kivisszük egy birkafőzésre is, s nagyon jó ér-
zés, amikor egy idősebb ember odajön, és köny-
nyes szemmel nézi bútorainkat, mert azok a gye-
rekkorát idézik.

- Ebbe Péterrel belecsöppentünk, s bár több száz 
kaszrojjal főztünk már, de ma is minden egyes 
birkapörkölt nagy odafigyelést igényel. Kihívás 
mindig, hogy egy idegen országban, idegen kultú-
rában megszerettessük a karcagi hungarikum bir-
kapörköltet. Jó látni, hogy Amerikában, Erdély-
ben, a Felvidéken, a Délvidéken is mennyire őrzik 
az ott élő magyarok magyarságukat, nekik szere-
tek igazán a legjobban főzni.   

DE

Bronzkoszorús asztalosmester 
lett Csontos György

Több mint két évtizedes, a térségben végzett kimagasló szakmai tevé-
kenysége és a tanulók képzésében betöltött példamutató szerepéért 
Csontos György asztalosmestert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Bronzkoszorús asztalosmesterré nyilvání-
totta. A kitüntetett jeles karcagi birkafőző is.

- Hogyan is indult az asztalos szakma, hiszen 
a Csontos család több generációs híres juhász-
dinasztia?

- Már az egész országban dolgoznak. Voltak ne-
ves megrendelései?

- Mi a nagyobb kihívás, ha kész tervet kell meg-
valósítani vagy lehet ötletelni?

- Birkafőzőként a fél világot bejárta már szülei-
vel, testvérével.Képünkön a Csontos család
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HIRDETMÉNYEK
Tisztelt karcagi lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. február 21-én (pénteken) 11.00 órától

FARSANGI FELVONULÁSSAL és KISZEBÁB ÉGETÉSSEL  
ijesztjük el a telet!

Esőnap: 2020. február 24. (hétfő) 11.00 óra

A rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozás lesz érvényben az alábbi útszakaszon:
Kossuth Lajos utca – Szent István sgt. – Kossuth tér/Sétáló utca – Kossuth tér/Városháza 
előtti tér – Madarasi út – Kálvin utca – Múzeumpark – Kálvin utca – Horváth Ferenc utca 
– Táncsics krt. – Dózsa György út – Kossuth Lajos utca.

A színes kavalkád 11.00 órakor indul 
a Szent Pál Marista Általános Iskola elől. 

A Múzeumparkba érve lesz a kiszebáb égetés.

Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat!

A Szent Pál Marista Általános Iskola 
tanulói és dolgozói

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal részéről tájékoztatom önöket, hogy 2020. január 1-jével 

megszűnt az egyéni vállalkozói igazolvány jogintézménye, így a 2019. december 
31-ig kiállított, érvényes vállalkozói igazolvány érvénytelenné vált.

Az egyéni vállalkozók az érvénytelen igazolványokat kötelesek leadni személyesen vagy 
postai úton 2020. március 1-ig a Karcagi Járási Hivatal Kormányablak 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 időpontfoglalásra:
•	 https://idopontfoglalo.kh.gov.hu felületen Ügyfélkapun bejelentkezve, 
•	 telefonon a karcagi Kormányablakba a 06/59-795-268 telefonszámon, a kisújszál-

lási Kormányablakba a 06/59-795-222 telefonszámon.
Hodos Julianna    

hivatalvezető   

Meghívó 
  
 A Györffy István Katolikus 
 Általános Iskola, 
 a Szülői Munkaközösség és 
 a „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” 
 Alapítvány nevében tisztelettel 
 meghívjuk Önt és kedves családját a  

2020. évi „Györffy Napok”
rendezvényeire.

„Mozdulj Györffy” sportverseny és egészségügyi 
állapotfelmérés tanulóink és a szülők részére

Helyszín: Városi Sportcsarnok

Koszorúzási ünnepség Györffy István 
múzeumparki emlékszobránál

Helyszín: Kálvin utca 4.

Györffy Napok ünnepi megnyitója
Megemlékezés Györffy István 

születésének 136. évfordulójáról
Helytörténeti pályázatok értékelése

Helyszín: József Attila utca 1.

Nyílt órák 1-4. évfolyamon a szülők részére
Helyszín: Kossuth tér 4. és József Attila utca 1.

Nyílt órák 5-8. évfolyamon a szülők részére
Helyszín: József Attila utca 1.

„Hozzunk létre Györffy Galériát!”
rajzpályázati eredményhirdetése

Helyszín: József Attila utca 1.

’English is Fun’ kistérségi angol nyelvi verseny
Helyszín: József Attila utca 1.

’Györffy-Téka’ Városi Olvasóverseny 
2-6. évfolyamon tanulók részére

Helyszín: Kossuth tér 4.

Györffy Néptánc Gála
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár színházterme

„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány 
Jótékonysági Bálja

Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár színházterme

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!

 Gulyás Zsolt Kovács Miklósné
 lelki vezető igazgató

2020. február 10. (hétfő) 13.00 óra

2020. február 11. (kedd) 11.00 óra

2020. február 11. (kedd) 14.00 óra

2020. február 12. (szerda) 8.00-10.00 óráig

2020. február 13. (csütörtök) 8.00-10.00 óráig

2020. február 13. (csütörtök) 14.30 óra

2020. február 14. (péntek) 8.30 óra

2020. február 14. (péntek) 9.00 óra

2020. február 14. (péntek) 14.00 óra

2020. február 22. (szombat) 18.00 óra

Lapzárta: 2020. február 10. (hétfő) 12.00 óra
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2020. február 07. péntek
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
 Paks II. aktualitásai
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Városi Önkormányzat
 Képviselő-testületi ülése
21.50 Karcagi Tükör

2020. február 10. 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 11-12.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet

19.10 Látogató - erdélyi utazás
19.40 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.40 Nagykunsági Híradó 
21.00 Nótaszó

2020. február 13. 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: Nagyné László Erzsébet
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: dr. Pintér Zoltán Árpád
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Nagykun Polgári Kör 
 rendezvénye
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

Február 8. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)     
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Február 9. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.) 
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Születés

2020. február 01.
Karcagi-Nagy Zsanett - 
Hosszu András

Liza
2020. február 02.
Gulyás Lilla - Szigeti Mihály
Kg., Kántor Sándor utca 8. 

Sára

Halálozás
Győri Jánosné 
(Molnár Zsuzsanna) 
 (1927)
Mándoki Imréné 
(Magyar Erzsébet) 
 (1933)
Kovács Imre 
 (1930)
Olajos Sándor 
 (1959)
Nagy Péterné 
(Koncz Rozália) 
 (1926)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Február 08-09. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre utca 58.
  Tel.: 06/30-434-5950 

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

Tájékoztatjuk a református általános iskola 
iránt érdeklődő kedves szülőket, 

hogy a 2020/2021-es tanév 
1. osztályába lehet jelentkezni.

A Jelentkezési lapok átvehetők az
iskola-előkészítő foglalkozásokon, 

valamint az iskola titkárságán,
 7.30-15.30 óráig.

Szeretettel várjuk 
az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

termőföld bérbeadásából származó 
2019. évi jövedelemadó bevallás benyújtására.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a termőföld bérbe-
adásából származó jövedelem bevallását  

 - a kifizetőknek a jövedelem megszerzésének évét 
követő év február 25-ig,

 - a magánszemélyeknek a jövedelem megszerzésé-
nek évét követő év március 20-ig kell teljesíteni. 

A bevallás teljesítéséhez rendszeresített nyomtatvány 
az E-önkormányzat portálon elérhető, valamint az 
Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is benyújtható.

Az adóbefizetéseket a Karcag Városi Önkormány-
zat 12053005-01000953-00600004 számú termőföld 
bérbeadásából származó jövedelemadó számla javá-
ra kell teljesíteni.

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyi-
ségében, illetve az 06/59-500-652 telefonszámon kérhető.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Felhívás
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.
Kunmadarason családi ház (2 
szoba, konyha, fürdőszoba, 
előfolyosó, gázfűtéses és cse-
répkályhás) olcsón, kedvező 
áron eladó. CSOK igényelhető 
rá. Ár: 1.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
853-4323.
Berekfürdőben, fürdőhöz kö-
zel (40 méterre), a Seregély ut-
ca 3. szám alatt lakóház eladó. 
1,5 szoba, előfolyosó, főzőfül-
ke, csodálatos udvar, kiemelt, 
frekventált helyen. Tel.: 06/30-
853-4323. 
Karcagon, a Kisvénkert I. zárt-
kertben, az Akácliget Fürdő kö-
zelében, családi ház (fürdőszo-
bás) nyugdíjasnak, esetleg 1 
személy részére 1 gyermekkel 
albérletbe kiadó. Ára: 25.000 
Ft/hó. Tel.: 06/59-312-562. 

Egyszobás lakóház albérlet-
be kiadó idős személy részére 
Karcagon, a város közelében, 
körülkerített zártkertben. Tel.: 
06/30-941-6646.
Eladó új, 80%-os építettségű, 
földszintes, 5 helyiségű, 76 m2-
es tanya. Tetőtérbeépítési le-
hetőséggel, 0,4 ha körbekerí-
tett udvarral a Debreceni út és 
a Hortobágy-Berettyó folyó kö-
zelében. Tel.: 06/20-941-6646.
Ipari minősítésű telkek (5 db) 
eladók Karcagon, a város szé-
lén, a Madarasi úton (0,8-
1,8 ha közötti nagyságban). 
Mindösszesen 6,3 ha. Tel.: 
06/20-941-6646.
Karcag központjában 72 m2-
es üzlethelyiség kiadó, igény 
szerint megduplázható! Tel.: 
06/20-941-6646.
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es 
családi ház, központi fűtés-
sel, teljes közművel eladó. Tel.: 
06/59-300-129. 

Karcagon főtéri, II. emeleti, 2 
szobás, felújított bútorozatlan 
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/20-327-5719. 

Állás
Az Agrohungária cégcsoport 
keres gyakorlattal rendelke-
ző, és kezdő erőgépvezetőket, 
továbbá mezőgazdasági gép-
szerelőt, villanyszerelőt folya-
matos munkavégzésre, kar-
cagi telephelyére. Előny: nö-
vényvédelmi végzettség. Tel.: 
06/59 -503-553, 06/20 -941-
6646.

Állat
Magyar szürke növendék bi-
kák, üszők, borjak, vágásra he-
rélt mangalica kan, racka jer-
kék, merinó bárányok eladók 
Karcagon. Tel.: 06/20-937-7537.
1 db vemhes kecske és 2 db 
egyéves bakkecske eladó. Tel.: 
06/30-511-7613.
Kacsák eladók vágásra és to-
vábbtartásra. Tel.: 06/20-926-
8228, 06/20-327-5719.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, 
juhászkampót, karikást, körmö-
lő-bicskát, régi gombos mel-
lényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
mindennemű régiséget, teljes 
körű hagyatékot. Tel.: 06/20-
996-1346.
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte,  vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is szál-
lítok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-853-4323.
Alumínium gépkocsi-tetőcso-
magtartó és kisméretű sparhelt 
eladó Karcagon. Tel.: 06/30-
364-3658.

Nitrogénműtrágya kis- és nagy-
tételben, valamint fémzárolt 
zab, kukorica vetőmag, továbbá 
tisztított, toxinmentes szemes 
kukorica eladó az Agrohungária 
Kft-nél. Tel.: 06/59-503-553, 
06/20-941-6646.
Faláttöréses FÉG és Lampart 
gázkonvektorok eladók (5.000 
Ft/db). Tel.: 06/20-941-6646.
100 db bálás búzaszalma (2.000 
Ft/db) és 40 db bálás zabszalma 
(2.500Ft/db) eladó Karcagon, a 
Marsi-tónál. Tel.: 06/59-503-553, 
06/20-941-6646.
6,5x16 - os gumiköpeny és 
Simson karburátor eladó. Tel.: 
06/30-511-7613.
Termelői méz kapható. Karcag, 
Reggel utca 33. Igény szerint 
házhoz viszem. Tel.: 06/30-696-
5288.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát és hátizsák javítás. Tel.: 
06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Ingyen elszállítom felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosógép, 
hűtőgép, gázkészülék, bojler, 
autó- és motorakkumulátor.) 
Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik-munkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletf izetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 

bérelne, és vállal növényvédel-

mi szaktanácsadást, szakirányí-

tást. Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Nyugdíjasként bevásárlást, va-
salást vállalnék. Ugyanitt női 
kerékpár eladó. Tel.: 06/30-381-
0557.

Idősgondozást, betegápolást 
és irodatakarítást vállalok. 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!

 - Értékesítési igazgató - vállalkozói jogviszony (Kar-
cag és területe),

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

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

cag és területe),
 - Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző 

(Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Számlázási ügyintéző (Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Pék - betanított pék (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép ke-

zelője (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 

foglalkozású (Kenderes),
 - Áruszállító - személygépkocsi-vezető - egyszerűsí-

tett foglalkoztatás (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:

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. február 14-én jelenik meg.

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

Földmérés! Változási 
vázrajzok készítése! 

(Épületváltozás, 
telekalakítás, stb.) 

Tel.: 06/20-439-3402 
Email: forianistvan73@

gmail.com
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Lejátszotta első edzőmérkőzését a karcagi labdarúgó-
csapat. A Szentannai műfüves pályáján a vendégek biz-
tosan nyerték a találkozót. A hazai csapat az alábbi ösz-
szeállításban vette fel a küzdelmet: Belényesi - Burai, 
Orosz, Terjék, Domokos A., Szivós G., Szentannai, Lázók 
S., Balajti, Nagy R., Vas.
Csere: Ballók.
Edző: Orosz István.
Orosz István edző: - Az első félidőben nagyon pontatlanok 
voltunk, elől és hátul is. A második félidőben jobban össz-
pontosítottunk, és így alakult ki a végeredmény.

B.I. 

Előkészületi mérkőzést játszottak

Kevesebb versenyt rendeztek

A 2019. évi versenyszezonban kevesebb versenyt bonyo-
lítottak le a szokásosnál. Évek óta rendszeresen részt vesz 
a siketek versenyén a két karcagi versenyző, Adorján Ede 
és Víg Zoltán. 2019. július 13-án egyéni és csapat országos 
bajnokságot rendeztek Budapesten. Itt Adorján Ede 141 
ütésponttal harmadik helyezést ért el. A mature csapatok 
versenyén Víg Zoltán 155 ütésponttal ezüstérmet szerzett. 
A Siket Nemzeti Bajnokság 1-6. fordulója után Adorján 
Ede 141 ponttal a második helyen, Víg Zoltán 140 ponttal 
a harmadik helyen végzett. Több verseny különböző okok 
miatt elmaradt.

B.I.

ÉRDEKESSÉG

„Olyan lettem, mint az összetört edény. / Hallom sokak rágalmazását, körülvesz a 
megfélemlítés: / összeesküdtek ellenem, és meg akarnak ölni, / De én tebenned bízom, 
Uram, / mondom, te vagy az én Istenem.”

(II. János Pál pápa imája, amikor meglátogatta a jeruzsálemi 
Yad Vasem Holokauszt Emlékmúzeumot.)

Élt Svájcban egy neves magyar származású pszichiáter professzor, Szondi Lipót, akinek volt 
egy ösztöndiagnosztikai tesztje. Ebben a tesztben olyan csoportokban elrendezett emberek 
képei voltak, mint pl. gyilkosok, hétpróbás szadisták, őrültnek nyilvánított egyedek. A vizs-
gálat abból áll, hogy a csoportokból ki kell választani két olyan személyt, aki szimpatikus és 
kettőt, aki ellenszenves. Egy egyénnel elvégeztették ezeket a teszteket többször, majd a pro-
fesszor véleményezte, anélkül, hogy tudta volna kicsoda. Szondi professzor szerint a vizsgált 
egyén olyan, aki eszelősen kívánja a hatalmat, és akinek gyilkolási vágya határtalan. Rendkí-
vül veszedelmes ember. Ez az ember(?!) így búcsúzott beosztottjaitól: „Ha úgy kell lennie, bol-
dogan ugrok majd a síromba, abban a tudatban, hogy a Birodalom ötmillió ellensége úgy pusz-
tult el, mint az állat”.

Kiről is írok? Adolf Eichmannról, aki Hitler és SS bandájának tervét, az endlösungot, a vég-
leges megoldást - vagyis a zsidók kiirtását Európában - hajtotta végre teljes lelkesedéssel, sajnos 
hatmillió áldozattal. Hatalmának és tevékenységének csúcsát Magyarországon érte el, ahol a 
Sztójay-kormány és hivatalnokai, valamint a csendőrség segítségével néhány hónap alatt, szin-
te a teljes vidéki zsidóságot és a budapestiek jelentős részét sikerült gázkamrába küldenie.

Hetvenkedése ellenére, a felelősségre vonás elől egy magyar szerzetes és a vatikáni veze-
tők hathatós segítségével Argentínába szökött családjával, ahol Riccardo Clement néven hosz-
szú időn keresztül háborítatlanul élt. Az izraeli titkosszolgálat, a Moszad és Simon Wiesenthal 
nácivadász listáján is előkelő helyen volt az elfogandó háborús bűnösök listáján. Wiesenthal 
lelkes bélyeggyűjtő volt, számtalan kapcsolattal a világban. Egy alkalommal Innsbruckba uta-
zott Mast báróhoz bélyeget venni. Ott a báró megemlítette, hogy egy barátja írt neki egy le-
velet Argentínából: „Láttam ezt a nyomorult, disznó Eichmannt..., Buenos Aires közelében 
él...” Természetesen a Moszad ugrott a hírre, és Rafi Eitan vezetésével egy ügynökcsoport uta-
zott Argentínába. A küldetés nem volt veszélytelen, hiszen akkor az argentin vezetés náci pár-
ti volt. Miután megtalálták Eichmannt, hónapokig követték, és sikerült beazonosítaniuk. Je-
lentették, és a parancs: hozzátok Izraelbe! Persze ez nem volt egyszerű, ha lebuknak, az életük 
is veszélyben lett volna, és Eichmann örökre eltűnik. A terv az lett, hogy ez a különítmény Ar-
gentína fennállásának 150. évfordulójának ünneplésére érkezett izraeli küldöttség része.

1960. május 11-én este Eichmann sétált haza a buszmegállóból. Egy „lerobbant autót” két 
moszad-ügynök javított, a harmadik odalépett hozzá és cigit kért. Ekkor elkapták, betuszkol-
ták az autóba, és elrobogtak vele. Hamar beismerte, hogy ő Eichmann. De hogyan vigyék Iz-
raelbe? Azt találták ki, hogy az El Al (izraeli légitársaság) szerelőinek öltöznek, és Eichmannt 
elkábítva viszik magukkal. A reptéri őröknek azt mondták, hogy részeg, és sikerült a gépen 
Izraelbe vinni. Ott bíróság elé állították, ahol a rengeteg terhelő bizonyíték ellenére is ártatlan-
nak vallotta magát azzal, hogy csak parancsot hajtott végre. Döbbenten és gyáván vette tudo-
másul, hogy bűneiért halálra ítélték és azt végre is hajtották. Ő volt az egyetlen halálraítélt a 
modern Izrael történetében.

A zsidó mártírok emlékére, az auschwitzi haláltábor felszabadulásának 75. évfordulóján.
(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Auschwitzi érkezés. Itt dőlt el, ki hal meg azonnal és ki kap egy rövid haladékot


