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A kuláküldözés áldozataira emléke-
zett a város június 29-én, hétfőn a ka-
tolikus templommal szemközti park-
ban álló kopjafánál. Azokra a parasz-
tokra emlékeztek a város vezetői, intéz-
ményei, civil szervezetei, akiket koholt 
vádak alapján elítéltek, földjeiktől meg-
fosztottak. 

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánítot-
ta a kuláküldözés idején tönkretett ma-
gyar gazdák emléknapjává június 29-ét. 
A hagyomány szerint ez a nap a betakarí-
tás kezdete, a parasztság ünnepe. A meg-
emlékezésen dr. Nagy Molnár Miklós 
múzeumigazgató köszöntötte a megje-
lenteket, majd beszédében adózott az ál-
dozatok emléke előtt. Őt követve Faludi 
Sándor, a kopjafa állíttatója idézte fel a 
kommunista diktatúra idején elköve-
tett üldöztetéseket, megkülönböztetése-
ket. Az emlékező gondolatok után a vá-
ros vezetése nevében Gyurcsek János, Sá-

ri Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sán-
dor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját, 
majd őket követve intézmények és civil szerve-
zetek képviselői is tisztelegtek az áldozatok em-
léke előtt.

Brehó Mónika

A birkapörkölt napja városunkban
A kialakult egészségügyi helyzetet és Ma-

gyarország Kormányának intézkedéseit fi-
gyelembe véve, június utolsó hétvégéjén, 
rendhagyó módon került megrendezésre a 
Karcagi Birkafőző Fesztivál. 

Mint korábban Szepesi Tibortól, a Déry-
né Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár igazgatójától megtudtuk, számba vet-
ték azokat a lehetőségeket, amelyek a rendelke-
zésükre álltak. A rendezvényekkel kapcsolato-
san egyértelmű volt a kormányzati állásfogla-
lás; miszerint augusztus 15-ig nem lehet prog-
ramokat tartani. A Karcagi Birkafőző Fesztivál 
pontosan beleesett ebbe az időszakba. Emiatt 
a városvezetéssel egyeztetve született meg az a 
döntés, hogy idén a főzőverseny online formá-
ban kerül megtartásra.

Dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiz-
tos, korábbi földművelésügyi miniszter csalá-
di, baráti körben főzött kertjükben. Ahogyan el-
mondta, bármilyen irányba is fejlődik a világ, 
attól függetlenül a magyar emberek szeretik a 
hagyományos ízeket, a finom falatokat. 

- A kialakult helyzetre való tekintettel sajnos 
nem kerülhetett idén megtartásra a Karcagi Birka-
főző Fesztivál. Ettől függetlenül a birkafőző fesz-
tivál résztvevői otthonaikban családi, baráti kör-
ben főznek, ahogyan mi is tesszük. Úgy gondolom, 
hogy ezeknek az ételeknek megvan a helyük ma is. 

Vannak ünnepek, vannak összejö-
vetelek, ahol létjogosultsága van 
az ilyen és ehhez hasonló finom-
ságoknak. A birkapörkölt mellett 
elég, ha csak egy hungarikum szil-
vapálinkára, vagy egy finom karca-
gi ferdinánd süteményre gondolunk. 
De természetesen, mint minden 
esetben a legfontosabb az, hogy a 
családok, a barátok együtt legyenek 
egy-egy ilyen alkalommal – tudtuk 
meg a kormánybiztostól. A to-
vábbiakban arra emlékezett visz-
sza, hogyan indult a főzőverseny, 
illetve az évek alatt milyen hatal-
mas ívet járt be, nőtte ki magát 
olyan rendezvénnyé, amely má-
ra odajutott, hogy Magyarország 
egyik legjelentősebb, leglátoga-
tottabb gasztrokulturális prog-
ramja. Olyan népművészek jelen-
nek meg és olyan előadóművé-
szek teszik emlékezetessé az al-
kalmat, akikre mindig örömmel 
gondol vissza valamennyi részt-
vevő. 

- Külön öröm, hogy amíg kezdetben az idősebb és 
a középkorosztály ragadt fakanalat, addig manap-
ság minden ilyen rendezvényen már a fiatal gene-
ráció is képviselteti magát. Ez is azt mutatja, hogy 

a régi kezdeményezés egy helyes dolog volt, és min-
dig van újabb lendület - mondta dr. Fazekas Sán-
dor.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Megemlékeztünk a kuláküldözés áldozatairól
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Közéleti szilánkok
Száz éve csonka 

Magyarország (4.)
(Trianon, mint valóság, és 

mint metafora)
A legutóbbi jegyzetem elolvasá-

sa után két régi ismerősöm is fölhívott. 
Utóbb P. László régi barátom, egykori 
munkatársam kérdezte: talán „mosdat-
ni” akarom a MSZP-t? Miért? - kérdez-
tem vissza. Mert azt írtam a jegyzetem-
ben, hogy „20 ezer román munkaválla-
ló beözönlését” vizionálta az MSZP és az 
SZDSZ a 2004-es december 5-i népsza-
vazáson. Pedig köztudott, hogy Kovács 
László, akkori MSZP-s képviselő 23 mil-
lió románnal riogatott.

Jót derültem a feltételezésén. Valóban 
ennyi románról szóltak az akkori híradá-
sok a sajtóban, Kovács Lászlóhoz kap-
csolva, ami kétségtelen blődség volt. Hi-
szen, ha megnézzük az akkori romániai 
népszámlálási adatokat – (2002 márci-
usában tartottak ahhoz az évhez legkö-
zelebbit) – az összlakosság 21 millió 700 
ezer körüli volt és ebből, aki színtiszta ro-
mánnak vallotta magát, csak 19 millió 
400 ezer. Úgyhogy Kovács úr ezt mindig 
is tagadta, és mondatának rosszindula-
tú kicsavarását vetette Betlen János, az 
akkori Aktuális c. tv-műsor riportere sze-
mére is. Aki pedig esküdözött, hogy még 
pluszban 40 millió ukránt is említett Ko-
vács egykori külügyér úr. Nem érdemes 
tehát számháborúzni, valójában még 
kétezren sem voltak, akik beadták vol-
na az áttelepülési kérelmüket 2004-ben. 

Az persze kétségtelen, hogy az MSZP-
ben nagy hagyománya van a számok el-
túlzásának és a valóság elferdítésének, 
ahogy azt most nemrég Korózs Lajos, 
az MSZP országgyűlési képviselője oly 
plasztikusan bemutatta egy videóban. 
Amikor is egy magát mentőtisztnek ha-
zudó nő adataira hivatkozott a kórházak 
elfekvőiből hazaküldött betegek elhalá-
lozási arányszámát illetően. Megcsodál-
hattuk és megbecsülhettük a nagyhan-
gú, andornaktályai származású, egyko-
ri szerszámkészítő politikai IQ-ját. Bizony, 
nem akárki ő, 1992-től a Magyar Szoci-
ológiai Társaság és a Politikatudományi 
Társaság tagja. Csakúgy sugárzik róla az 
értelem.

Trianon valóságos következménye 
volt a 2004-es népszavazás is. Hiszen ha 
nincs Trianon, erre sem került volna sor.

Egy fiatal hölgy ismerősöm meg azt 
kifogásolta, hogy a ’80-as évekbeli név-
házasságnak mi köze van az egykori bé-
kediktátumhoz? Meg hogyan derülhet ki 
egy névházasság, bevallják a felek? Azt 
hiszem, azt nem kell elmagyarázni, hogy 
mi is a névházasság „intézménye”. Az is 
evidens, hogy ez is Trianon egyik követ-
kezménye, hiszen ha nincs az elcsatolás, 
az ilyen jellegű névházasságokra nem 
lett volna szükség, ami barátom eseté-
ben is történt. A nemzetközi magánjog 
szerint ugyanis a különböző állampol-
gárságú házaspárok lakóhelyének meg-
választásában a férj állampolgársága 
szerinti ország a meghatározó. 

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlé-

si képviselője is otthonukban, családi körben főzött. Mint 
elmondta, eddig minden alkalmon részt vett, így nem volt 
kérdés, hogy az idei évben is főzni fog.

- Hiányzik a birkafőző fesztivál hangulata, hiszen olyan embe-
rekkel találkozunk ott, olyan régi ismerősökkel, barátokkal, akik-
kel csak évente egyszer, ezen a jeles eseményen - fogalmazott a 
képviselő.

A továbbiakban szólt arról is, hogyan emlékezik vissza a 
régi idők birkafőző versenyeire, a jelenlévőkre, a hangulat-
ra. Elmondta, hogy ugyan különleges ez a mostani helyzet, 
de a hagyomány továbbvitele a jelen keretek között is a leg-
fontosabb. 

Nagygyörgy Jenő, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének 
elnöke szintén családi, baráti körben főzött. Annak idején 
már az első versenyen is a barátaival volt jelen. Nagy izgalom 
előzte meg az első alkalmat, amely számukra akkoriban is 
eredményesen zárult. Az elnök arról is szólt, hogy most min-
denkinek, aki rendszeres résztvevője volt a birkafőzőknek 
hiányzik ez az esemény, viszont lélekben készülnek a 2021-
ben megrendezendő rendezvényre. Elárulta a titkot is, ho-
gyan kell főzni a jó birkapörköltet. 

- Természetesen családonként változhat a fűszerezés miként-
je, de úgy gondolom, hogy az alapok minden főzőnél egyformák. 
A pörkölt mellé mi egy finom bort és akár egy finom, eredetvé-
dett ízletes pálinkát is elfogyasztunk – mondta az elnök. 

A hétvégén a város több pontján, számos háznál főztek bir-
kapörköltet, amelyet sokan - a felhívás kedvéért - meg is örö-
kítettek. A fotókat beküldők jutalomban részesülnek majd és 
minden bizonnyal kedvet kapnak ahhoz, hogy 2021-ben részt 
vegyenek az igazi, híres Karcagi Birkafőző Fesztiválon.

Brehó Mónika

A birkapörkölt napja városunkban

A szervező Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár nevében megköszönöm az alábbi személyeknek, 
hogy csatlakoztak a „Távol egymástól, de ízekben közel!” felhívásunkhoz, s az immár megszokott időpontban – június 
utolsó hétvégéjén – őrizve és ápolva hagyományainkat, karcagi birkapörköltet készítettek.

Köszönöm, hogy megosztották velünk fényképeiket, videóikat, leírták tapasztalataikat, élményeiket, ezzel is hozzájárul-
va a Karcagi Birkafőző Fesztivál több évtizedes töretlen sikeréhez.

Külön köszönöm azoknak, akik az idei felhívás keretében először vállalkoztak a hungarikum karcagi birkapörkölt el-
készítésére.

F. Kovács Sándor (Karcag), dr. Fazekas Sándor (Karcag), Medgyesi Gergely (Hortobágy), Nagygyörgy Jenő (Karcag), 
Horváth László (Budapest), Kazah Köztársaság Nagykövetsége (Budapest) Szabó-Huppauer Krisztina (Kunmadaras), 
Sarkadi János (Karcag), Nagy Imre (Karcag), Tóth Sándor (Karcag), Farkas László (Budapest), Cséti Csaba (Karcag), Ber-
nát Zoltán (Karcag), Posztós István (Karcag), Mészáros Richárd és Nagy Lajos (Karcag), Őrlős Tibor (Karcag), Kovács 
Sándor (Karcag), Mile Sándorné (Karcag), Olajosné Soós Lilla (Karcag), Domjánné Kulcsár Alexandra (Karcag), Láposi 
Gábor (Karcag), Herczeghné Balog Erika (Karcag), Domján Péter (Karcag), Barát István (Karcag), Molnár József (Kar-
cag), Szívós Gyula (Karcag), Kun József (Karcag), Takács Zsolt (Karcag), Nagy Lajos (Karcag), Domján Sándor (Kar-
cag), Varga Viktor (Karcag), Federics László és Juhász Anett (Karcag), Fazekas Sándor (Karcag), Gorzás Gábor (Kunhe-
gyes), Erdős Imre Gergely (Karcag), Béres Attila (Karcag), Tokai-Guba Renáta és Tokai Péter (Karcag), Szendrey Kálmán 
és Konczi Fruzsina (Karcag), Varga Krisztina (Karcag), Szabó János (Karcag), Tuza László (Karcag), Szabó Sándor (Kar-
cag), Dékány-Csermák Zsuzsa (Karcag), Csontos György (Karcag), Törzsök Lajos (Karcag), Fazekas Sándor (Kunmada-
ras), Molitorisz Gábor (Miskolc), Szabó Máté (Karcag), Nagy Sándor (Karcag), Somogyi Gabriella (Karcag), Marsi Illés 
(Karcag), Mészáros Imre Viktor (Karcag), Halász László (Karcag), Federics László (Karcag), Lehoczky Ildikó (Budapest), 
Feketéné Földi Hajnalka (Nagyiván), Szendrei Géza (Karcag), Lévainé Kele Anita (Karcag), Kósa Zoltán (Karcag), Földi 
József (Miskolc), Kupai-Pataki Katalin (Abádszalók), Kóti Istvánné (Karcag), Kolostyák Gyula (Karcag), Papp Sándor és 
Babits Zsófia, Gyarmati Imre és Simon László (Karcag), Jobbágy Zoltán (Karcag), Papp József (Karcag).

Találkozunk 2021-ben a Karcagi Birkafőző Fesztiválon! Szeretettel várunk mindenkit!

Szepesi Tibor
igazgató

Köszönetnyilvánítás
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HÍREK
Pillanatképek a szombati napról
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Múltidéző a birkafőzőkről
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A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagin-
tézményében huszonhárom nyolcadikos szüleik, 
osztályfőnökük és az iskolavezetés előtt vett búcsút 
június 19-én, pénteken az alma matertől.

A tornateremben tartott ünnepségen először Kiss Éva 
Noémi a 7. osztályosok nevében búcsúzott a ballagók-
tól, Farkas Vivien 8. osztályos tanuló szavalata után Mes-
ter Anikó osztályfőnök búcsúzott el tanítványaitól, s kí-
vánt nekik sikeres, boldog éveket. A nyolcadikosok nevé-
ben Doma Petra Dorina, Tóth Enikő, Nagy Tímea Boglár-
ka, Suba Viktória Magdolna, Beregszászi Flóra búcsúzott 
szavakkal, majd énekkel.

Útravalóval Futóné Szabó Margit tagintézmény-veze-
tő is ellátta tanítványait:

- Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, min-
denki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Most itt a tanév 
vége, az elmúlt tanév értékelése, és remélem, egy csodálatos 
nyári szünidő következik mindannyiunk számára. Vissza-
tekintve elmondhatom, a 180 tanítási nap adott sok új fel-
adatot és hozott szép eredményeket is. Talán az elsőosztá-
lyos kisdiákjainknak és az elballagó nyolcadikosoknak volt 
a legtöbb feladata. Az elsősök mindannyian megtanultak ír-
ni, olvasni, számolni, megtanultak iskolásnak lenni. A nyol-
cadikosok pályát választottak, meghozták életük első nagy 
döntését. Büszkék vagyunk valamennyi ballagó diákra, hi-
szen nyolc év alatt sok szép eredményt értek el, öregbítették 
iskolánk hírnevét. Bízunk benne, hogy sikeresen megállják 
majd helyüket és szép emlékeket visznek magukkal - mond-
ta köszöntőjében a tagintézmény-vezető. Mint elhang-

zott, ebben a tanévben 203 diák fejezte be a 
tanévet, köztük 42 kitűnő és 12 jeles tanulmá-
nyi eredmény született. A 23 ballagó diákból 
négyen kitűnő, ketten jeles eredménnyel zár-
ták az évet, ami dicséretes teljesítmény.

- Kedves nyolcadikos ballagók! Három dolgot 
szeretnék tőletek kérni, ha kiléptek ezen a kapun:  
elsősorban, hogy vigyétek iskolátok jó hírét, ne 
hozzatok szégyent az alma materre, ahol sokat 
segítettek nektek tanáraitok, osztályfőnökötök. 
Sok szép élménnyel, megszerzett tudással enge-
dünk titeket utatokra! Bármikor várunk vissza ti-
teket szeretettel. Ha segítség kell, akkor is itt va-
gyunk, ha az örömeiteket akarjátok megosztani velünk, ak-
kor is várunk benneteket. Másodsorban: legyetek céltuda-
tosak, ne tévesszétek szem elől céljaitokat, sokszor a köny-
nyebb út csábítóbb, de ne csábuljatok el! Ha az ember elér-
hető célt tűz ki maga elé, kitartóan küzd megvalósításáért, 
akkor előbb-utóbb elérheti azt. Ez a boldogság, elégedett-
ség egyik alapja. Végül, de nem utoljára: pozitív hozzáállás 
a dolgokhoz, minden élethelyzetben lássátok meg a jót - kí-
vánta az iskolavezető.

A végzősöket az iskola tantestülete könyv-, oklevél- 
és tárgyjutalommal honorálta, a díjakat Plósz Csilla in-
tézményvezető adta át. Nyolc éven át elért kitűnő bizo-
nyítványáért Díszoklevélben részesült Beregszászi Flóra, 
Doma Petra Dorina és Kovács Zoltán. A 8. osztályban ki-
tűnő tanulmányi eredményükért könyvutalványt kapott 
Beregszászi Flóra, Doma Petra Dorina, Kovács Lili és Ko-
vács Zoltán. Jeles tanulmányi eredményéért Oklevélben 
részesült Madarász Vivien, Suba Viktória Magdolna. A ta-

nulmányi versenyeken nyújtott teljesítményéért tárgyju-
talomban részesült Kovács Zoltán, Beregszászi Flóra, Bu-
dai Dominik Milán, Doma Petra Dorina, Farkas Vivien, Fü-
löp Zsuzsanna, Kovács Lili, Kovács Zoltán, Kun József Ger-
gely. Könyvutalványt kapott Madarász Vivien, Nagy Tímea 
Boglárka, Ökrös Krisztián Levente, Suba Orsolya Julian-
na, Suba Viktória Magdolna, Tóth Enikő. A sport területén 
nyújtott teljesítményéért tárgyjutalomban részesült Budai 
Dominik Milán, Ökrös Krisztián Levente, Czinka Benjamin, 
Csató Dénes, Doma Petra Dorina, Fülöp Zsuzsanna, Gönc-
zi Imre István, Hamar Dániel, Hérmán Éva, Simon Attila, 
Suba Orsolya Julianna, Suba Viktória Magdolna. A Diák-
önkormányzat munkájában való aktív, segítőkész munká-
jáért tárgyjutalomban részesült Doma Petra Dorina és Su-
ba Viktória Magdolna. Énekkari munkájáért oklevélben ré-
szesült Cseppentő Éva, Molnár Mariann. Az itt töltött évek 
emlékére emléklapot kapott Dékán Tünde Eszter. 

DE

Ballagás a Kiskulcsoson

A KÁAMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintéz-
ménye két nyolcadikos osztálya és szüleik számára kü-
lön-külön rendezték meg a ballagási és a tanévzáró ün-
nepséget. Mindkét osztálytól az iskolavezetés nevében 
Plósz Csilla intézményvezető vett búcsút.

- Egy olyan ünnepi alkalom miatt gyűltünk ma össze, 
amely iskolánk életének évről-évre megismétlődő, szerves ré-
sze, de diákjaink csak egyszer élhetik át ünnepeltként. Az ál-
talános iskolai ballagásra minden nyolcadikos tanuló izga-
lommal és várakozással készül, hiszen ez az esemény az első 
jelentős állomás minden ember életében. A ballagás egy kor-
szak lezárása, fordulópont diákjaink életében, hiszen elhagy-
ni készülnek szűkebb kis közösségünket és kinyílik számukra 
a világ, elindulnak az önállósodás, a felnőtté válás útján. Bár 
még fiatalon állnak itt előttünk, de ők is érzik e nap jelentősé-
gét - hangsúlyozta Plósz Csilla, aki szerint ez az év különle-
ges volt, mert a tanév március közepén majdnem véget ért. 
- Üres volt az iskola, üresek a tantermek, nem voltatok itt. A 
távoktatás kihívások árán működött, de valójában még nem 
tudjuk, hogy milyen sikerrel. Ha lelkiismeretesen dolgoztátok 
végig az elmúlt három hónapot, az elkövetkezendőkben sem 
kell nagyobb problémákkal megküzdenetek. Egyet ne felejtse-
tek soha: a tudás a tiétek, azt tesztek vele, amit akartok. Egy 
eszköz, ha jól sáfárkodtok vele, akkor eligazodtok a világban, 
ha nem, akkor sokszor megvezetnek benneteket. A mai napon 
egy kihívásokkal teli tanévet is a hátunk mögött hagyunk. A 
Kováts Mihály Tagintézményünk felújítási munkálatai miatt 
a tanévet nem a megszokott módon kezdtük, nem a megszo-
kott helyen, nem is együtt az egész iskola, hiszen három hely-
színen folyt az oktatás, amely nem volt könnyű nektek és ta-
náraitoknak sem, de úgy gondolom, hogy közösen összefog-

va legyőztük a felmerülő nehézségeket. A ballagás 
ünnepi hangulatában a búcsúzás küszöbéhez ér-
ve, két élmény, érzés, vágy van egyszerre a szívben: 
az egyik visszanézni kíván az elmúlt időkre, a má-
sik kíváncsian készül a jövőre. A múló idő fölötti 
elmélázás könnyet csal a szemekbe, szomorúságot 
lop a szívbe, de a jövendőre való felkészülés öröm 
és várakozásteljes. Nehéz a búcsú és az elválás, hi-
szen kicsi gyermekkorotok óta itt voltatok bizton-
ságban védő, óvó és irányító kezek között. A 2012 
szeptemberi tanévnyitón szüleitek kezét szorongat-
va kicsit bátortalanul ugyan, de nagyon nagy kí-
váncsisággal léptétek át iskolánk küszöbét, de minden pedagó-
gus szívvel-lélekkel segített nektek eligazodni a betűk, számok, 
az új ismeretek világában. Legfőbb feladatunknak tekintet-
tük, hogy lehetővé tegyük számotokra az igazi emberi kincsek 
gyűjtését - ismeretek, tudás, akaraterő, küzdeni tudás, kitar-
tás, örömérzés, szeretet, emberség, barátság, közösségi érzés, 
tolerancia, türelem. Ha ezeket nyolc év alatt sikerült megta-
lálnotok, akkor rakjátok most lelki tarisznyátokba és vigyétek 
magatokkal az előttetek álló hosszú-hosszú vándorútra. Büsz-
kék vagyunk sikereitekre, iskolánk jó hírnevéhez közületek so-
kan hozzátettek. Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek 
is azért, hogy velünk együtt tudtak munkálkodni, nevelget-
ni, formálgatni titeket. Kívánok továbbra is sok erőt és egész-
séget mindnyájuknak, hogy a jövőben is igazi családi háttér 
állhasson gyermekük mögött - mondta Plósz Csilla, aki meg-
köszönte a kollégái áldozatkész nevelő-oktatók és a techni-
kai dolgozók munkáját is, akik szintén hozzájárultak ahhoz, 
hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában.

Ezt követően a végzősöktől az osztályfőnökök vettek bú-
csút. A 8. a osztályt Csabai Nóra, a 8.b tagjait Marik Má-

tyás eresztette el néhány gondolattal és jelképesen egy-egy 
lufival is az iskolából.

A köszöntők után jutalmakat adtak át.
A 8.a-ból Ferenczi Linda Julianna és Szabó Veronika 

Mária vett át könyvjutalmat Török Csilla tagintézmény-
vezetői feladatokkal megbízott intézményvezető-helyettes-
től és Plósz Csillától.

A 8. b-ből „Iskoláért Plakettet” - Györfi Lajos szobrász-
művész, az iskola volt tanítványának alkotását - Hunyadi 
Emese vehetett át Plósz Csillától. Lévainé Kovács Róza in-
tézményvezető-helyettestől és Török Csillától könyvutal-
ványokat vett át kimagasló sport, vagy tanulmányi mun-
káért Bakó Sándor, Balogh Nóra, Farkas Viven Cintia, Hu-
nyadi Emese, Jánosi Rebeka és Szatmári Ádám. Laczik 
Dénesné, a Kováts-os Gyermekekért Egyesület elnöke a 
szülői munkaközösségek vezetőinek köszönte meg mun-
káját egy-egy virággal, majd Török Csilla hivatalosan is 
bezárta a 2019/2020-as tanévet. Ezt követően az osztályfő-
nökök átadták tanítványaiknak a bizonyítványokat.

DE

Búcsú az alma matertől
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2020. július 03. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Gyermekpercek
19.10 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: aktuális karcagi programok
 Karcagi hírek
 - A birkapörkölt napja
 - Újra nyitva az Akácliget 
 Gyógy- és Strandfürdő
 - Elballagtak a kiskulcsosi diákok
 - Természeti értékek az Északi 
 Temetőben
 - Óriás darázsfészek
 - Fél évvel meghosszabbítják 
 a lejárt okmányokat
 - Aratás előtt
 - Bite Gabriellát az orvosi pálya 
 érdekli
 - Díjátadás volt a Györffyben
 - Automatikusan meghosszab-
 bodnak az építési engedélyek
 Háttér
 A Kommunizmus Áldozatainak 
 Emléknapja
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.40 Karcagi Tükör

2020. július 06. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré

18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Így nem játszunk mi 
 - Karantén Színház

2020. július 07. kedd 
(ism. 2020. július 08. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református
 istentisztelet
19.25 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.15 Térzene: Szimfonik Harsona 
 Együttes

2020. július 09. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Nótacsokor
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Sári Kovács Szilvia 
 alpolgármester
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Gyökeres Sándor
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 A holokauszt áldozatainak 
 emléknapja

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

Július 4. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)
9.00-19.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Július 5. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)  
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Születés

2020. június 25.
Murányi Magdolna - 
Hangyási Imre
Kg., Bodrog utca 10.

Dávid
2020. június 26.
Balogh Enikő - Seres Dávid 
Sándor
Kg., Gyep utca 42.

Molli Enikő
2020. június 27.
Földvári Ildikó Lilla - 
Hemző Attila
Kg., Ady Endre utca 68.

Zara

Halálozás
Tóth Mihály 
 (1950)
Nagy László 
 (1937)
Székely Józsefné 
(Gönczi Eszter) 
 (1948)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 
hétfő reggel 07.00 óráig).

Július 04-05. 
 dr. Saliga Viktória 
 Karcag, Zöldfa utca 25. 
 Tel.: 06/30-941-5759

 - Ápoló-intézményvezető főnővér (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Egyéb, magasan képzett műszaki ügyintéző - gépész-

mérnök, gépésztechnikus (Karcag),
 - Munka- és termelésvezető-munkavezető (Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag, Kenderes),
 - Könyvelő-analitikus (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Cukrász (Karcag),
 - Szállodai gondnok (Berekfürdő),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalko-

zás- karbantartó (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Motorfűrész kezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - édesipari betanított munkás 

(Karcag).
Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon 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:

Lapzárta: 
2020. július 6. (hétfő) 12.00 óra

ÁllÁSHirdetéS
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye 

felvételt hirdet

munkakör betöltésére.
Elvárások:
 - kisteljesítményű kazánfűtő végzettség,
 - B kategóriás gépjárművezetői engedély,
 - kisebb javítási,szerelési feladatok elvégzésében va-

ló jártasság.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helyszíne: Karcag, Széchenyi sugárút 69.
Illetmény: az illetmény megállapítására a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény” rendelkezései az irányadóak.

Az önéletrajzok leadása: személyesen, vagy a karcag.bolcsi@
hucom.hu e-mail címre, valamint postai úton 5300 Karcag, 
Varró utca 3/a lehetséges.

Érdeklődni: Németné Szilágyi Ilona intézményvezetőnél 
06/59-311-492 tel. számon.

Munkakör betöltésének kezdete: 2020. szeptember 14.

Fűtő, KArBANtArtó

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Bölcsőde Intézménye
5300 Karcag, Varró út 3/a
Tel.: 06/59-311-492 
email: karcag.bolcsi@hucom.hu                    

Horgászok figyelem!
Július 6-tól az iroda csak heti egy alkalommal, 
hétfőnként tart ügyfélfogadást 15.30-18.30-ig.

Elnökség
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Ingatlan
Garázst vásárolnék Karcagon, 
a Szent István sugárút 1-5-ben, 
vagy a közelében. Azonnal fi-
zetek! Tel.: 06/30-713-7254. 
1 szobás lakásra cserélném kis 
kertes házamat, első emeletig 
(egy az egyben), télvégi költö-
zéssel. Tel.: 06/20-451-6311. 
Eladó Karcagon, a városköz-
pontban, két generációs, te-
tőteres, jó állapotú gáz- és 
cserépkályhafűtéses, teher-
mentes, vállalkozásra is alkal-
mas, kertes családi ház, garázs-
zsal, alsóépülettel reális áron! 
Tel.: 06/70-300-9730, 06/59-
887-269.
Főtérhez közel, kertes házban 
30 m2-es lakás eladó. 
Tel.: 06/30-645-0694. 
3 szobás családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel eladó.
Tel.: 06/59-300-129.
Főtér közeli telek eladó. 
Tel.: 06/30-746-7609.
Vállalkozásra és gazdálkodásra 
is alkalmas, 10 éve épült, 80 m2-
es családi ház eladó Karcagon, 
a Nagyvénkertben, 3000 m2-es 
bekerített, rendezett telekkel. 
Tel.:06/30-211-6110.

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

Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, 
juhászkampót, karikást, kör-
mölőbicskát, régi gombos mel-
lényt, színes szódásüveget, mis-
kakancsót, régi kerámiákat, min-
dennemű régiséget, teljes körű 
hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolok régi bútorokat, por-
celánokat, nippeket, vitrindí-
szeket, festményeket, órákat, 
régi kerámiákat és mindenne-
mű régiséget, teljes körű ha-
gyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhajlító, 
körgyűrű-hajlító, kovács satu, 
kovács üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.
Egytengelyes traktorutánfutó, 
faredőny (180x160-as), mosdó-
kagyló, villanymotor (380 V-os, 
1100 W-os, 2850 fordulatos), 
zártszelvény (160x160-as) és 2 
db ajtólap (90x205-ös) eladó. 
Tel.: 06/70-560-7569.
Eladó minőségi tűzifa (100x 
100x170 cm) szálában bükk, 
tölgy (25.000 Ft/fm), ugyanitt 
kalodában (28.000 Ft). Ingyen 
fuvar! Tel.: 06/70-351-6936.
Régi motorokat keresek meg-
vételre (Simson, MZ, JAWA). 
Akár üzemképtelen állapotban. 
Tel.: 06/20-572-5142.
Eladó keverőtárcsás mosó-
gép (7.000 Ft), konyhai tálaló 
(35.000 Ft), mosogató (25.000 
Ft). Tel.: 06/20-451-6311.
Eladó létra (3,7 m), köszörű, ru-
hásszekrény (akasztós), asztalok, 
székek, polcok, kisméretű szek-
rények. Tel.: 06/30-856-4631.

Garázsvásár! Gyere és nézd 
meg! Jó minőségű márkás 
gyermek és felnőtt női és fér-
firuhák, zakók, kabátok, cipők, 
munkaruhák, kedvező áron el-
adók július 20-ig, 14 órától 19 
óráig. Cím.: 5300 Karcag, Dózsa 
György út 27. 
Nézz szét! Mindent olcsón! 
Garázs-varázs! Háztartási fel-
szerelések, szerszámok, kismé-
retű szőlőprés, demizsonok, 
kempingfelszerelések, kiegé-
szítő kisbútorok, gyermek és 
felnőttruhák, cipők, munka-
ruházat minden méretben, és 
még sok más eladó. 2020.07.03. 
(péntek), 04. (szombat), 05. (va-
sárnap) 9-17-óráig Karcagon, a 
Dózsa György út 27. szám alatt.
Férfi, lányka és fiú (használt) ru-
hák, játékok eladók. Továbbá 
pónifogat (egyes kocsival) el-
adó. Tel.: 06/30-381-0557. 
Eladó 1 db 200 literes hűtő-
szekrény, továbbá 1,78 ha er-
dő, 1320 m2 szántó a Kutatóval 
szemben eladó. 
Tel.: 06/30-587-9678. 
Elektra 700 négykerekű elekt-
romos moped eladó. 
Tel.: 06/70-391-2522.
Zárjegyes termelői mézvásár! 
Július 04-én (szombaton) 8-13-
ig termelői mézvásárt tartunk 
Karcagon, a Reggel utca 33. 
szám alatt a nagykapuban. Tel.: 
06/70-275-1937, 06/70-257-2045.
Eladó: kompresszor, hegesztő-
trafó, térkő, pillérzsalu, zsalukő, 
Bosch mosogatógép (új), páncél-
szekrény. Tel.: 06/30-647-6496.

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

Társkeresés
Független, egyszerű, megbíz-
ható, 50-es férfi, keresi korban 
hozzáillő párját, egy függet-
len, megbízható, karcsú nő sze-
mélyében tartós kapcsolatra 
Karcagon. Tel.: 06/30-735-9697

Állás
2 órás munkát keresek (takarí-
tás, gyermekfelügyelet, idős-
gondozás). 
Tel.: 06/70-425-4391.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát és hátizsák javítás. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
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, kubikmunkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Ingyen elszállítom felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosógép, 
hűtőgép, gázkészülék, bojler, 
autó- és motorakkumulátor.) 
Tel.: 06/30-265-4197.
Vállalok cipzár bevarrást kabát-
ba, nadrágba, ruhafelhajtást, 
függönyszegést és otthonka-
varrást. Tel.: 06/70-527-0343.
Fűnyírást és késköszörülést vál-
lalok! Érd.: Kg., Délibáb utca 81. 
Tel.: 06/30-959-3352. 
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, udvartakarítást, 
padlástakarítást, sírhely és sír-
kőtisztítást, épületbontást, te-
reprendezést, lomtalanítást vál-
lalok olcsón! Pontosan, gyor-
san, határidőre. 
Tel.: 06/20-593-7075.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
OLVASÓINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
NEM VÁLLAL 

FELELŐSSÉGET!

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.

Sorstársak 
figyelem!

A Mozgássérültek Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesület Karcagi Csoport-
jának vezetősége értesíti a 
tagságot, hogy 2020. június 
25-én megindult az ügyelet 
a szokásos időben és hely-
színen.

2020. július 25-én, szom-
baton délelőtt 11.00 órai 
kezdettel csoportos össze-
jövetelt tartunk a Rákóczi 
út 3. sz. alatt.

Részvételi szándékukat 
2020. július 16-ig szívesked-
jenek jelezni az ügyeleten.

Németh Imréné
csoportvezető
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ÉRDEKESSÉG HIRDETMÉNYEK

Izraelben, ahogy máshol is a koronavírus-járvány volt a fő téma. Ennek el-
lenére komoly és messzire ható történetek is voltak a politikában. A legna-
gyobb meglepetés az volt, hogy Gantz a választások során a regnáló minisz-
terelnök, Netanjahuval kiegyezett és közös kormányt alakítottak, hogy meg-
akadályozzák a negyedik választást. Még érdekesebb, hogy a valaha legna-
gyobb párt, a Munkapárt is csatlakozott hozzájuk. A megállapodás szerint 
először Netanjahu lesz a miniszterelnök, majd másfél év múlva ezt a tisztsé-
get Gantz veszi át. Ezzel együtt 35! minisztériumot hoztak létre - ennyi még 
sohasem volt Izraelben. Gantz lépését az ellenzék árulásnak tekintette és 
mindent megtettek azért, hogy megakadályozzák a kormány megalakítását, 
de nem sikerült. Ők úgy gondolták, hogy ez az egész Netanjahu húzása, hogy 
megakadályozzák az ellene induló bírósági eljárást. A vádak megvesztegeté-
si, sajtóval kötött egyezségről szólnak. Érdekes, hogy a vádakat Mandelblit 
a legfelsőbb bíróság elnöke emelte, aki valaha Netanjahu titkára volt. Izra-
el történetében ez az első eset, hogy hivatalban lévő miniszterelnök ellen 
emeljenek vádat. A politikai események 
és a vádemelés nagyon megosztja az iz-
raelieket. A lakosság egyik fele a minisz-
terelnököt dicsőíti, az állam történetének 
egyik legnagyobb politikusának tartják. 
Szégyennek élik meg, hogy ellene vádat 
emelnek. A nép másik fele az izraeli de-
mokrácia nagy napjának tartja azt a na-
pot, amikor Netanjahu a bíróság elé áll.

Van egy másik történet, amely mind Iz-
rael és lakossága, mind a külföldiek szá-
mára fontos esemény. Ez pedig az, hogy 
bizonyos területeket, amelyeket 1967-ben 
foglaltak el, Izraelhez csatolnák. Tulaj-
donképpen ez a Trump-terv végrehajtása. 
Személyesen is tapasztaltam, hogy ezt a 
területet az izraeliek véglegesen országuk 
részének tekintik, hiszen az Dávid orszá-
ga volt. Mikor azt mondtam, hogy ezek 
megszállt területek, haragosan néztek rám és kijelentették, ez a mi orszá-
gunk. Netanjahu júliusra tervezi a bejelentést, de nemzetközileg igen nagy 
ellenállás várható. Az ellenzők a nemzetközi jogot emlegetik, meg a palesz-
tin jogokat.

A palesztinoknak jelenleg sincs egységes vezetésük és kormányuk. Izrael-
lel és egymás ellen harcolnak. Mióta megkapták a lehetőséget, hogy országot 
építsenek, sem tudtak a vezetőik semmit tenni a szegényekért, kivéve, hogy 
terrorra buzdítják az embereket. Nyújtják a tenyerüket a segélyért, de sen-
ki nem látja át a pénz útját. Miközben Abbas minden kapcsolatot megszakí-
tott Izraellel, az izraeli hadsereg és az arab szociális önkéntesek együtt osz-
tották a segélyt a járvány alatt a nélkülöző araboknak és az izraeli egészség-
ügy segítséget nyújtott mind a járvány megfékezésében, mind az emberek 
gyógyításában.

A legerősebb tiltakozó Jordánia. A király a béke felmondásával fenyegető-
zik. Igen érdekes hozzáállás attól az államtól, amely az első arab-izraeli há-
ború után bekebelezte ezt a területet és hivatalosan is az ország részévé nyil-
vánította. Ekkor hol volt a palesztin nép és annak az érdeke? 1970-ben pedig 
őse katonai erővel űzte ki Arafat embereit országából.

Évek óta Izraellel szemben egyik legnagyobb politikai ellenállást az Eu-
rópai Unió jelenti, amelyet egyes tagországok nyomására folytat. Az EU kü-
lügyi biztosa, Josep Borell állandóan egységes politikai és gazdasági fellé-
pést akar Izrael ellen, de eddig nem sikerült, többek között a magyar külügy 
blokkolása miatt.

Szijjártó Péter szerint a rendezéssel kapcsolatban az elmúlt időszakban in-
kább kudarcokról lehetett beszámolni, aminek több oka is van, például az, 
hogy a nemzetközi politika szereplői javarészt „kiegyensúlyozatlan, előítéle-
tekkel sújtott, tisztességtelen” álláspontot képviseltek Izraellel szemben.

Folytatása következik.
dr. Molnár Sándor

izrael, ahogy én látom

A vitatott területek

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ
szeretettel várja a kedves érdeklődőket nyári szabadidős programjára,

amely heti rendszerességgel kerül megszervezésre 
2020. július 7-től – augusztus 11-ig

keddi napokon 09.30 – 11.00 óra között.

Helyszín: 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Karcag, Püspökladányi u. 33. szám alatti épülete

További információért forduljanak, forduljatok 
bizalommal munkatársainkhoz!

Örömteli nyári szünetet kívánunk Mindenkinek!

Elérhetőségeink:
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és

 Gyermekjóléti Szolgálat
5300 Karcag, Püspökladányi út 33., 
Tel.: 06/59-311-006., e-mail: szszkkarcag@gmail.com

Vakáció

A karcagi Szent István király Római Katolikus Plébánia és 
a Györffy István Nagykun Múzeum 2020-ban

250 éves karcagi plébánia
történetét bemutató kiállítást rendez.

A kiállítás méltó és teljesebb megrendezése érdekében a városban, az 
egyházközségben és a Nagykunságban található hitélethez köthető fotó-
kat, tárgyi emlékeket, elszármazott papok és szerzetesek életére vonat-
kozó adatokat, a templom(ok) építése és szentelése emlékeit, valamint a 
katolikus város kulturális életét reprezentáló tárgyakat, fotókat, plaká-
tokat, festményeket, nyomtatványokat szeretnénk összegyűjteni.  

Az adományokat 2020. szeptember 30-ig várjuk a múzeumba 
(5300 Karcag, Kálvin u. 4.) vagy a Plébánián. 

Kérésre másolatokat készítünk, vagy a kiállítás zárása után mindent 
visszaadunk.

FelHívÁS

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek júliusi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  július 13. 15.00-16.00-ig,    
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  július 28. 17.00-18.00-ig,    
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  július 14. 16.00-17.00-ig,    
   Városháza 2. terem
Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  július 14. 14.00-15.00-ig,    
   Városháza 2. terem
Szepesi Tibor 7. választókörzet  július 6. 16.00-tól,    
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  július 8. 10.00-11.00-ig,    
  Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 


