
Február 15-én, szombaton került sor a 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár szervezésében a Városi 
Sportcsarnokban a Karcagi kolbászízesí-
tő, házipálinka és kelt tésztás sütemények 
versenyére. A kolbászízesítő versenyen ti-
zenhét csapat mérte össze tudását, a házi 
pálinkák versenyén hatvannégyen verse-
nyeztek a champion címért, míg a kelt tész-
tás sütemények versenyén tizenhat házi-
asszony adott számot sütési tudományáról.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője köszöntőjében elmond-
ta, hogy bár az új helyszín egyedivé teszi az idei 
versenyt, viszont a hangulat emlékeztetett a 
már megszokott disznótoros hangulatra.

- Ebből is látszik, hogy nem a helyszín a mérv-
adó egy disznótorban, hanem az a hangulat, ame-
lyet a jelenlévők, a versenyzők otthonossá vará-
zsolnak. Az ízek, a baráti társaság, mind felidézik 
azokat a régi és mostani disznótorokat, ahova jó 
elmenni, és a család és a baráti társaság egymásra 
talál - mondta a képviselő. 

Szólt arról is, hogy a disznóvágás a hagyomá-
nyos alföldi kultúra része, és minden ilyen alka-
lom célja az, hogy a magyar disznóvágás hagyo-

mányait bemutassák és megőrizzék, átszálljanak 
a családban lévő gyermekekre, hogy ők vigyék 
tovább ezt a szép és nemes feladatot.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, 
korábbi földművelésügyi miniszter köszöntőjében 

elmondta, hogy a karcagi disznótornak és a kar-
cagi ízletes kolbász elkészítésének több száz évre 
visszamenő tradíciói vannak, és minden ilyen ren-
dezvénynek közösségépítő szerepe is van.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Február 15-én, pénteken 
huszonegyedik alkalommal 
tartotta meg a Györffy Ist-
ván Katolikus Általános Isko-
la a Györffy Néptánc Gáláját 
a Déryné Kulturális Központ 
színháztermében. A rendez-
vényen tizenhét csoport mu-
tatkozott be. A talpalávalót a 
Pipás zenekar húzta.

- Tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm Önöket a néptánc 
gálán, ahol a fellépő táncosok 
mindig nagyszerű élményben 
részesítenek bennünket. Lát-
va az előkészületeket, a kitartó 
gyakorlást, biztosíthatom Önö-
ket, nem lesz ez másként ma 
sem - kezdte köszöntőjét Ko-
vács Miklósné igazgató, majd ösz-
szefoglalta a 2020 évi Györffy Na-
pok eddigi eseményeit.

- Hétfőn a Mozdulj Györffy! futó-
versenyen a Kátai Gábor Kórház EFI-

Lek irodájának közreműködésével 
az egészséges életmód fontosságá-
ra irányítottuk tanulóink figyelmét. 
Február 11-én, Györffy István szüle-
tésnapján koszorút helyeztünk el a 

Múzeumparkban és az intézmény 
aulájában. A hetet nyílt órák, an-
gol és olvasó versenyek tették izgal-
massá, valamint helytörténeti, nép-
rajzi és a rajzpályázat eredményhir-

detése. Szívből gratulálok az el-
ért szép eredményekhez, kö-
szönöm a pedagógusok felké-
szítő munkáját és a szülők tá-
mogatását. Nagy megtisztelte-
tés volt számunka, amikor érte-
sítést kaptunk a Karcag Városi 
Önkormányzat Karcagi Értéktár 
Bizottságától, hogy a „Györffy 
István Katolikus Általános Isko-
la Helytörténeti és néprajzi pá-
lyázatai” című beterjesztést a 
bizottság megtárgyalta és az 
1/2020. számú határozatával el-
fogadta. Mint írták: Példaérté-
kű helytörténeti értékeket fel-
táró gyűjtőmunka indult el az 
elmúlt évtizedekben a karcagi 
születésű etnográfus, Györffy 
István nevét viselő általános is-

kolában a diákok és a pedagógusok 
között természetes módon bonta-
kozott ki a saját lakóhelyük múltja 
iránti érdeklődés. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Kolbászízesítő versenyt rendeztek városunkban
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Közéleti szilánkok

Év eleji 
abszurdok (6.)

Egyszerűen nem érti az ember, hogy 
a liberál-bolsevik ellenzék, amelyik klí-
mavédőnek és környezetbarátnak nyil-
vánítja magát, miért ellenzi annyira 
Paks II-t? Még mindig Csernobilt emle-
getik és Fukusimát, ha a biztonság ke-
rül szóba. Utóbbinál a természeti ka-
tasztrófa, a földrengés utáni cunami 
volt sokak szerint a baleset fő oka, bár 
a japán parlamenti vizsgálóbizottság 
az emberi felelőtlenséget jelölte meg 
elsődleges okként.  

Szóval Csernobil esetében is, majd 
Japánban is az „emberi tényező”.  Hát 
igen, ez nem könnyű kérdés. De nem 
is annyira fatális, hogy ezért örökre 
el kellene vetni az elektromos energia 
előállításának ezt a lehetőségét. Mert 
egyre inkább szükség van elektromos 
áramra, és a csúcsidejű felhasználás 
egyre nő majdnem minden országban.

Magyarország viszont nagyon kitett: 
az elektromos áramfelhasználás 30%-
át importból fedezzük. (Amikor pedig 
a Mátrai Hőerőművet ellátó lignitkiter-
melés a lignit elfagyása miatt szünetel-
ni kényszerült 2018-ban, akkor 54%-os 
import volt!) Ahhoz, hogy a villamos 
energia fogyasztói ára ne nőjön, az im-
portot a lehető legnagyobb mérték-
ben csökkenteni kell. Németországban 
drasztikusan megy az áram fogyasztói 
ára felfelé. (Nem véletlenül jöttek ide a 
német autógyárak, pl. már kb. három-
szorosa a fogyasztói ár az itteninek.)

Teljesen átlátszó és logikátlan a libsi 
ellenzék részéről az elutasítás, amo-
lyan politikai l’art pour l’art-nak tűnik. 
Az ellátás biztosítása ugyanis a kor-
mány felelőssége. Ha netán ők lenné-
nek kormányon - bármennyibe le mer-
ném fogadni -, akkor is megépítenék 
Paks II-t. Sőt, még nagyobb csinnad-
rattával.

Érdemes beleolvasgatni néhány 
helyen az egyik túllihegő libsi, bizo-
nyos Vicsek Ferenc, egykori ATV-s mű-
sorvezető, Klub-rádiós, stb. újságíró 
1988-ban megjelent riportkönyvébe: 
A bomlás melege (Riport az aktív zó-
nában) címmel jelent meg. Ezt a közel 
ötszáz oldalas riportkönyvet 1978 áp-
rilisában kezdte el, és öt év múlva fejez-
te be. A Paks I. építéséről szól. A szer-
ző természetesen odavan az atomerő-
műért és dicséri akkori „pártunkat és 
kormányunkat”. Az ország felnőtt la-
kosságáról ezt írja: „...És az ország fel-
nőtt lakosságának hány százaléka haj-
lamos összekeverni az atombombát az 
atomerőművel?! Éveken át ujjongott 
a külpolitikusok, újságírók többsége: 
lám-lám, a fejlett Nyugaton sem fe-
nékig tejfel: a tömegek elégedetlenek, 
tüntetnek az atomerőművek építé-
se ellen. A magyar közvélemény nagy 
része pedig csak annyi tanulságot von 
le a kommentárokból, hogy akkor az 
atomerőmű bizonyára nem jó dolog. 
Esetleg azért, mert veszélyes. Mint pl. 
az atombomba.”

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Minden tájegységnek megvan a maga jellegzetes 

ízvilága csakúgy, mint a karcaginak. Az ízeket akár ki-
sebb, akár nagyobb tételben vissza lehet adni. Öröm, 
hogy minden korosztály képviselteti magát, így az idő-
sebb generációtól elleshetik és továbbvihetik azokat a 
fortélyokat, amelyek egy igazán jó karcagi kolbász elké-
szítéséhez szükségesek - fogalmazta meg a képviselő. 

Dobos László, Karcag város polgármestere megnyitójá-
ban elmondta, hogy örömmel tekintett végig a megjelen-
tek sokaságán és kiemelte, hogy külön öröm a város szá-
mára, hogy ilyen sokan éltek a felhívással, mint lehető-
séggel, és neveztek a versenyre a különböző kategóriák-
ban. Mindenkinek kiváló napot és eredmé-
nyes versenyzést kívánt. 

Szepesi Tibor, a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatója 
elmondta, hogy elsősorban a kolbászízesítő 
csapatok versenyzőitől a karcagi ízesítésű, fű-
szerezésű kolbászokat várták, de természete-
sen óhatatlan volt, hogy egy-egy új, karakte-
res ízvilág is helyet kapjon a versenyben. 

- A kelt tésztás sütemények versenyének 
tekintetében a cél az volt, hogy a régi kelt 
tészták receptjei fent maradjanak, amelyek 
esetleg az évtizedek múlásával feledésbe 
merülnének. A házi pálinka verseny kerete-
in belül természetesen a pálinka népszerűsí-
tése is kiemelt cél volt az idei rendezvényen, 

amelyet szintén nagy érdeklődés övezett - tudtuk meg a 
szervezőtől. 

Hubai Erika, a kolbászízesítő verseny zsűrielnöke né-
hány gondolatban szólt a versenyzőkhöz, és felhívta a fi-
gyelmüket arra, hogy a higiéniai szempontokat figyelem-
be véve mire figyeljenek oda. Ezt követően Dobos László 
városvezető pohárköszöntőjével kezdetét vette a verseny. 

A nap folyamán lehetőség nyílt a gyerekek számára kéz-
műves foglalkozásra és perecsütésre is. Sor került a Karcagi 
Nótás Fiúk műsorára, ahol Karcagi-Nagy Zoltán, Kolostyák 
Gyula, Ferenczi Béla, Bartha András, Monzinger Ferenc elő-
adóművészeknek Csóka Gyula prímás és cigányzenekara 
húzta a talpalávalót. A délután folyamán Johnny Moonlight 

táncdal műsora szórakoztatta a nagyérdeműt. Az 
eredmények a következőképpen alakultak. A kol-
bászízesítő versenyen tizenhét csapat mérte össze 
a tudását, akik között lengyel csapat is szerepelt. 
Kolbászuk különlegessége az volt, hogy nem tar-
talmazott paprikát. A versenyt a Tűzokádók csa-
pat nyerte, akik ebben a felállásban első alkalom-
mal próbálkoztak a hagyományos karcagi ízesítésű 
kolbász elkészítésével. Második lett a Szikracsap-
kodók csapata, harmadik helyen a Rettenthetetlen 
kolbásztöltők végeztek. 

A házi pálinkák versenyét pénteken rendezték 
meg, Szilágyi Sándor volt a szakmai zsűri elnöke. 
Az arany, ezüst és bronz minősítések után a pálin-
kák legjobbika, azaz champion-díjas Nagy Tibor 

Kolbászízesítő versenyt rendeztek városunkban
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Kolbászízesítő versenyt rendeztek városunkban
birspálinkája lett, aki második alkalommal nevezett erre a versenyre, és 2018 
óta foglalkozik pálinkafőzéssel. Általában birsalmából készíti pálinkáit, de pró-
bálkozott már a szilvával is. Szerinte a jó birspálinka készítésének egyik titka, 
hogy a birsalmát magja nélkül, darálva kell beletenni a cefrébe, hogy minden 
benne lévő értékes anyag kioldódjon belőle. A likőrök versenyének különdíját Fa-
zekas László kapta meg. 

A kelt tésztás sütemények versenyére tizenhat édes és sós süteményt ne-
veztek. A két zsűrielnök, Laczik Dénesné és Daróczi Erzsébet öt-öt arany és 
hat bronz minősítést osztott ki. Aranyat kapott Szappanosné Szabó Anikó, 
aki ferdinánddal nevezett a versenyre. Elmondta, hogy szerinte a jó ferdinánd 
készítésének titka, hogy minél több alkalommal locsoljuk tejszínnel, a lelke 
a vaj és 180 oC-on süssük aranybarnára. A versenyben aranyat kapott még: 
Dánielné Kurucz Katalin, Fehér Zoltánné, Dobrai Istvánné, Csíkosné Mészá-
ros Judit. A legfiatalabb versenyző, a tizenkét éves Szabó Krisztina lett, aki 
pogácsát készített, és ezüst minősítést, valamint különdíjat kapott a zsűritől.

Brehó Mónika 
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(...folytatás az 1. oldalról)
A diákok méltó folytatói voltak a nagy elődök ál-

tal megkezdett tevékenységnek - olvasta az indok-
lást az igazgatónő, aki megköszönte dr. Kasuba 
Jánosnénak, az iskola nyugdíjas könyvtáros ta-
nárának az áldozatos, kitartó, fáradhatatlan mun-
káját, amiért a helytörténeti munka ilyen magas 
rangú elismerésben részesülhetett. Megköszön-
te a támogató nyilatkozatát Dobos László pol-
gármester úrnak, Pánti Ildikó nyugdíjas igazga-
tónak, Rapi Lajosné nyugdíjas történelemtanár-
nak, Kántor Éva múzeulógusnak 
és Gulyás Zsolt plébános, érseki 
tanácsosnak.

- A színpadon hamarosan lá-
nyok pörögnek, forognak, ra-
gyogva repül utánuk pántlikás 
hajfonatuk, a fiúk férfiasan verik 
csizmájuk szárát és délcegen for-
gatják párjaikat. Nemcsak a tánc-
lépések hibátlanságára figyelnek, 
hanem egymásra is. Az évek so-
rán elsajátítják azokat a készsége-
ket, amelyek nemcsak a néptánc-
ban, hanem a nagybetűs életben, 
vagyis saját családjukban és kar-
rierjükben is jó hasznukra válik. 
A nagyoknál már magas szinten 
megjelenik a szabálykövetés, a fe-
gyelem, az egymásra figyelés, az 
együttműködés, a csapatmunka, az emberi méltó-
ság tisztelete, a saját nőiességük, férfiasságuk tisz-
ta, gyönyörű, méltóságteljes megélése. Ennek va-
rázsát tovább emeli, amikor magukra ölthetik a vi-
seleteket. Ebben a tanévben örömmel osztom meg 
Önökkel, hogy 30 db kislányruhával, 15 garnitúra vi-
selettel és 10 férfikalappal bővült néptáncos ruha-
tárunk - folytatta az iskolavezető, majd bejelentette, 
hogy a nevelőtestület, a szülői munkaközösség és a 
diákönkormányzat döntése alapján az idei támoga-
tásokból Kiss Gergő 8. a osztályos tanuló gyógyke-
zelésére ajánlanak fel, akinek mielőbbi gyógyulást 
kívánt az iskola nevében Kovács Miklósné, aki szólt 
arról is, hogy az iskolában folyó népművészeti ne-
velés amellett, hogy segíti tanulóikat személyes nö-
vekedésükben, fejleszti szociális és művészi képes-
ségeiket, egyben közösségteremtő erő is.

- Összeköti őket nemzetünk lelki értékeivel, erő-
síti hazaszeretetüket és a magyarságukhoz va-
ló érzelmi kapcsolódásukat is. Ennek a kijelentés-
nek igazságát és eleven gyönyörű bizonyítékát sa-
ját szemünkkel láthatjuk gyermekeink, tanítványa-
ink előadásában a mai néptánc gálán. Bizonyítjuk, 
hogy nekünk magyaroknak egyik legcsodálatosabb 
kincsünk a magyar kultúra gyöngyszeme, a nép-
tánc, amelyet minden magyar embernek művelni 
és ápolni kell, hogy megőrizzük az utókor számára. 
Ezen gondolatok jegyében kívánok sikeres szerep-
lést a gyerekeknek, kívánom önöknek, szerezzenek 
sok szép élményt, amelyet őrizzenek meg sokáig a 
szívükben - zárta szavait az iskola vezetője.

Ezt követően Gulyás Zsolt plébános, érseki taná-
csos, az iskola lelki vezetője szólt a megjelentek-
hez. Elmondta, az iskola egyik célkitűzése, hogy tel-
jes embert neveljen.

- Az emberhez hozzátartozik az ének, a tánc, az 
ima. Az emberi természetünk mély rétegeit érin-

tik ezek, hiszen az emberi kife-
jezéseszközeihez hozzátartozik. 
Ebben az évben lesz a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus, 
amelyre készül az egész magyar 
katolikus egyház. A kongresszus 
jelmondata hasonul a néptánc 
gála szellemi értékeihez, hangu-
latához; „Minden forrásom belő-
led fakad” (Zsolt 87,7) - jelentette 
ki Gulyás Zsolt.

- „A néphagyomány tart meg bennünket ma-
gyarnak, s a nemzetközi műveltség tesz ben-
nünket európaivá”- Györffy Istvánt idézve kezd-
te köszöntő beszédét Pánti Ildikó nyugalmazott 
igazgató, önkormányzati képviselő. Mint fogal-
mazott, ez alkalommal emlékezünk a magyar 
nép tudósára, Györffy Istvánra, akiről Illyés Gyu-
la ezt írta: „a magyar nép lett tudóssá benne.”

- A „Györffy Napok” eseménysorozata ünnep 
az iskola és a város életében is. Városunk büszke 
nagy szülöttjére, a híres néprajzkutatóra, aki a 
múlttal foglalkozott ugyan, de mindig a jövőt és 
csak a jövőt kereste. Ünnepelünk. Ünnepel az isko-
la a gazdag eseménysorozatával, amellyel hagyo-
mányt teremtett az intézmény életében. A nép-
tánc gála pedig kiemelkedő eseménye az ünnepi 
hétnek. Népszokásaink, hagyományaink, éneke-
ink, táncaink őrzik magyarságunkat, ami csak a mi-
énk és csak a miénk. „A magyar táncnak olyan sok-
féle fajtája volt, sőt van még ma is, hogy elég volna 
ötször ennyi nemzetnek is”; ismételten Györffy Ist-
vánt idéztem - mondta a képviselőnő.

- A népdal, a néptánc élményekkel gazdagítja 
életünket, és értéket közvetít. Segít kibontakoztat-
ni a személyiség, a tehetség legjavát. A fellépés ön-
bizalmat ad a tanulóknak, amely hosszú éveken át 
elkíséri őket. Ezt ismerte fel az intézmény vezetése 
és nevelőtestülete, amikor huszonegy évvel ezelőtt 
beépítette képzésébe, pedagógiai programjába a 
néptáncot, mert a táncban benne van az egész vi-
lág. A szépség, az erő, a gyorsaság - mind együtt. 
Ez maga a csoda. Ezt a csodát szolgálja mindenkor 
a Györffy Néptánc Gála, amely összeköt bennün-
ket határon innen és túl. Öröm, hogy az iskola lel-
ki vezetője, Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos 
ugyanolyan fontosnak tartja a helyi hagyományok 
ápolását, továbbvitelét, mint ahogy azt a korábbi 

fenntartó is gondolta. Köszönjük egy 
hagyományt tisztelő és építő iskolave-
zetésnek, nevelőközösségnek, munka-
közösség vezetésnek, a szülők közössé-
gének és akik nélkül nincs néptánc gá-
la, a gyerekeknek, akik beírták magu-
kat az iskola történetébe - fogalmazott 
Pánti Ildikó, aki feledhetetlen élményt 
kívánt a délutánra a jelenlévőknek.

A gyerekek ünnepi műsorában első-
ként az intézmény legifjabbakból álló 

kórusa lépett színpadra, majd egy szavalat követ-
kezett. Ezután a táncosok előadásai által bebaran-
golhattunk több tájegységet, a produkciók között 
láthattunk rábaközi, dél-alföldi, szatmári és karca-
gi pásztortáncokat. A gála utolsó percei a búcsúról 
szóltak. A két végzős osztály tanulói egy-egy tarisz-
nyát vettek át olyan néptánccal kapcsolatos szelle-
mi útravalókkal, mint a kreativitás, a mozgás kife-
jező ereje, a szabálytartás, az együttműködés ké-
pessége, a másik ember tisztelete, az önbizalom, az 
önfegyelem és a harmónia. A tarisznyákat Pánti Il-
dikó képviselőnő, az iskola nyugalmazott igazgató-
ja, Kovács Miklósné igazgató, Gulyás Zsolt plébá-
nos, érseki tanácsos, az iskola lelki vezetője és Mol-
nár Pál, az Iskolaszék elnöke adta át a diákoknak. A 
végzős tanulók pedig a névsorukkal ellátott szala-
got kötöttek a búcsúzást jelképező miskakancsó-
ra. A gála végén Kovács Miklósné és Gulyás Zsolt 
külön köszöntötte Oroszné Millinkhoffer Rita tánc-
pedagógust, Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselő-
ket, Szabóné Fábián Évát, a Szülői Közösség elnö-
két, dr. Kasuba Jánosné könyvtáros-tanárt és a Pi-
pás zenekart.

Brehó Mónika
DE

XXI. Györffy Néptánc Gála
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INTERJÚ

- Karcagi vagyok a szó több értelmében is. 
Nemcsak helyben születtem, de mentalitásomat, 
kapcsolati hálómat tekintve is nagykun-karcagi, 
meggyőződéses lokálpatrióta vagyok, és volt is-
koláim viszonylatában is e városhoz kötődöm. 
Az amerikai függetlenségi háború magyar hő-
séről elnevezett Kováts Mihály Általános Isko-
lában, majd az egykori Gábor Áron Gimnázium 
Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium-
ban tanulhattam, egyébként remek tanároktól. 
2005-ben tett érettségim után életem egyik leg-
jobb döntését hozva a Debreceni Egyetem BTK 
történelem-földrajz szakán tanultam tovább. 
Elképesztő egyéniségek, mérhetetlen tudást és 
bölcsességet hordozó oktatók között csiszolód-
tam. Pályám nem egy időpillanatban, nem egy 
iskolában indult, mindannyian - vagyunk, akik 
vagyunk - iskolák, tanárok, szorgalom és lehe-
tőségek sora révén kerültünk pályára. Én hálá-
val adózom minden, engem segített, nevelt, ok-
tatott egyéniségnek! Tanárként igyekszem ebből 
a szellemi tőkéből visszatörleszteni és továbbad-
ni e mintát.

- 2011 augusztusában léptem állásba a Karca-
gi Nagykun Református Gimnáziumban. Az in-
tézményben azóta több száz diákot segítettem 
érettségihez, ezen keresztül céljaikhoz közelebb 
jutni, ezen túl második osztályom osztályfőnök-
sége és sok más, a tanári hivatással járó feladat 
ellátását segítem. 2012-től főállásommal pár-
huzamosan a Debreceni Egyetem Történelmi 
Doktori Programjának hallgatójaként szorgos 
és alázatos munkával teli évek jöttek, amelyek 
során kedves egyetemi tanáraimmal is kolleg-
alitásba kerültem, a mai napig aktívan dolgo-
zunk együtt tudományos projektekben. Éppen 
ezen interjú előtti estén tettünk pontot egy új, 
Debrecenben kiadásra kerülő kötet, egy, az I. vi-
lágháború legvégén a Piave-nál hősi halált halt 

magyar katona naplójának publikálá-
sára. A múlt év decemberében Karca-
gon tanulmánykötetet adtunk közre, 
a jövőben újabb konferencia szervezé-
sének álmát „dédelgetjük” a város kö-
zössége számára.

- Óriási örömforrás az a hétköznapjaimban, 
hogy lenyűgöző egyéniségekkel vagyok napi kap-
csolatban, különös tekintettel a fiatal generáci-
ókra. Az ő mentalitásuk és világlátásuk alapja-
iban különbözik a korábbiaktól. Alighanem ke-
veset mondok, ha azt állítom, hogy tucatnyi, 
vagy több „legemlékezetesebb élményem” kötő-
dik hozzájuk, és ezek közül egyet kiemelni mél-
tánytalan lenne a többivel szemben. Mivel törek-
szem információdús és interaktív módon órát 
tartani és tanítani, rengeteg humoros helyzetbe 
csöppenek nap, mint nap.

- Megtiszteltetéssel vegyes megilletődöttséggel. 
Számomra a legszükségesebb elismerés a jelenle-
gi és volt tanítványaim megbecsülése, hálája és kö-
tődése. Most ellenben hangos taps, kézzel fogható 
díj, vakuvillanások közepette honorálták számom-
ra azt, amit én természetesnek tekintek; legjobb tu-
dásom szerinti munkámat és az igyekezetet, hogy 
napról napra a legjobbat hozzam ki a rám bízott 
diákokból. Természetesen nagyon köszönöm Kar-
cag Város Önkormányzatának, hogy felterjesztet-
tek, és érdemesnek találtak erre az elismerésre. 

- Azt szokták mondani, hogy egy pályának íve 
van. Aligha van ember, aki tudhatja, mit tartogat 
számára a jövendő, de mindenki hisz és remél egy 
ideában. Mivel én kilenc éve vagyok a tanári pá-

lyán, nyolc éve publikálok, adok elő és végzek tu-
dományszervező tevékenységet, valahol szeret-
ném azt hinni, hogy pályám felfelé ívelő szaka-
szában vagyok, és - ha energiám, lehetőségem lesz 
még rá - tehetek a jövőben Karcagért. Rövidtávon 
a város kulturális közéletében eddig végzett mun-
kám öregbítését, saját osztályom és diákjaim szá-
mára álmaik megvalósítását kell segítenem. Hu-
szonkét várostörténeti publikációm, könyveim és 
egyéb munkáim még aligha adnak teljes képet a 
település rég- és közelmúltjáról, jelenleg is egy új 
kötet kéziratán dolgozom. Krisztusi korban már 
megfontolandó a családtervezés, és persze hivatá-
som okán a református gimnázium számos pro-
jektjében is törekszem aktív szerepvállalásra.

- A szürke hétköznapokban az ember azért fut, 
hogy kényelmesebb élete, magasabb presztízse, 
egzisztenciája legyen. A legkevesebbet azért te-
szünk, hogy több időnk legyen. Igen szorgalmas 
évtized van mögöttem. Noha még rengeteg ötle-
tem és energiám van tartalékban, de rá kellett jöj-
jek, hogy a szabadidő - legyen bármilyen kevés is 
- olyan szent, mint a magántulajdon, és olyan ér-
tékes, mint a felhalmozott javaink. A szabadidőnk 
tehát valamire való idő. Ezt szem előtt tartva 
azokra fordítom, akik fontosak számomra és úgy 
használom fel, hogy a legtöbbet nyerjek ki belőle. 
Sokat olvasok, törekszem frissen tartani a gondol-
kodásom. Rajongok a filmkultúráért, nyitott fü-
lekkel hallgatok egy-egy kiváló tanítványom aján-
lására is, és akár megbízatásból, akár önszorga-
lomból előszeretettel mozdulok ki. A szó klasszi-
kus értelmében tehát pihenni is aktívan szoktam.

Brehó Mónika

Derűs és energikus 
a közoktatásban is

Dr. Pintér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnázium történelem-földrajz szakos tanára január 
22-én, a magyar kultúra napja alkalmából kimagasló munkája elismeré-
seként Karcag Város Kultúrájáért Díjat vehetett át. Hogyan fogadta az el-
ismerést? Hogyan tölti a szabadidejét, és milyen további elképzelései van-
nak? Többek között erről kérdeztük a kitüntetetett. 

- Hogyan indult a pályája, hol végezte tanul-
mányait?

- Eddigi pályája során mi volt a leg-
emlékezetesebb élménye?

- Január 22-én, a magyar kultúra napja al-
kalmából kimagasló munkája elismeréseként 
Karcag Város Kultúrájáért Díjat vehetett át. 
Hogyan fogadta az elismerést?

- A tanulmányai befejezését követően hol kez-
dett el dolgozni?

- Milyen további céljai vannak?

- Hogyan tölti a szabadidejét?

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. február 28-án jelenik meg.

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

Horgászok figyelem!
A Téglagyári-tavon február 15-én elmaradt társadalmi 

munkát (nádégetést) február 22-én, szombaton 8.00 órától 
szeretnénk pótolni. Az égetést végző személyek száma mi-
nimum 6 fő. Lapátot, villát hozzatok magatokkal!

elnökség
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RIPORT

A Karcagi Nagykun Bajtár-
si Egyesület a Városházán tar-
totta közgyűlését január 31-én, 
pénteken, amelyen részt vett 
Kőszegi Ferenc ny. alezredes, a 
Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége (BEOSZ) Országos 
elnöksége tagja, Horváthné 
Halász Klára őrnagy, a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő és 
Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság, 1.sz. Toborzó és Érdek-

védelmi Központ Szolnok Ér-
dekvédelmi Részleg (KIEG) ve-
zetője és több helyi civil szer-
vezet vezetője is.

Rab János ny. őrnagy, egyesüle-
ti elnök köszöntője után egyperces 
néma felállással emlékeztek meg 
elhunyt tagjaikról. A 128 fővel ren-
delkező egyesület munkájáról az 
elnök számolt be. Mint elhang-
zott, a vezetőség folyamatosan fi-

gyelemmel kíséri a tagság szociális 
helyzetét, egészségi állapotát. Ha 
valamilyen probléma van, a veze-
tőség általában időben értesül ar-
ról, s így tud segíteni. Meglátogat-
ják a súlyos beteg és a kerek szüle-
tési évfordulójukat ünneplő 80, 85 
és 90 éves tagtársaikat is.

- Hagyományainknak megfelelő-
en március 8-án az egyesületi nő-
tagjainkat köszöntöttük, részt vet-
tünk több városi rendezvényen és 
társ civil szervezeteink programjain 
is képviseltettük magunkat - sorolta 
az elnök, aki szólt arról is, hogy több 
közös főzésük is volt. Főztek tagja-
iknak pacalt is, és ott voltak a birka-
főző fesztiválon is, ahol a Perzeku-
tor Főzőversenyen egyik birkapör-
költjük 3. helyezést érdemelt ki. Az 
évadzáró rendezvényükön ebéddel 
várták tagjaikat az Egyesületek Há-
zába, ahol élő zene mellett lehetett 
táncolni, beszélgetni.

- 2019-ben az ország legszebb 
városaiból is felkerestünk néhá-
nyat - folytatta Rab János. Voltunk 
Egerben és a Szépasszony-völgy-
ben, megnéztük a vácrátóti Nem-
zeti Botanikus Kertet és Vác neve-

zetességeit, felfedeztük Pécset és 
környékét. Úgy gondolom, mind-
annyian sok-sok élménnyel gazda-
godva tértünk haza - vélte az elnök, 
aki szólt arról is, hogy a Honvéde-
lem Napján megkoszorúzták az 
egykori HEMO falán található em-
léktáblát, megnézték a volt lakta-
nyában berendezett emlékszobá-
kat. Szeptember 20-án hét, 50 éve 
avatott tartalékos légvédelmi tiszt 
kereste fel az egykori laktanyát és 
a helyőrséget, őket is a vezetőség 
kalauzolta. Az egyesület Kertba-
rát Kör tagozata is jól működik, bár 
itt a fiatal kertészkedőkre jobban 
számítanának ebben az évben - 
mondta az elnök, aki ismertette 
idei programjaikat is a tagsággal.

Kőszegi Ferenc és Horváthné 
Halász Klára is elismerését fejez-
te ki az egyesületnek a tavalyi év-
ben végzett közösségi munkájáért. 
Rab János a hozzászólások után 
oklevéllel és tárgyjutalommal kö-
szöntötte azt a harminc 50 év felet-
ti tagjukat, akik 2019-ben „5-re” il-
letve „0”-ra végződő születésnap-
jaikat ünnepelték.

DE

Közgyűlést tartott a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület

- Az általános és a középiskolát is Karcagon vé-
geztem. Az akkori Ragó Antal Szakközépiskolá-
ban érettségiztem. Általános gépszerelő és kar-
bantartó szakmát tanultam, ahogy édesapám is. 
Közben kezdett el érdekelni a rendőri pálya, így 
a technikusi után jelentkeztem a Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskolába. Elvégzése után, 1997-
ben a Karcagi Rendőrkapitányság Közrendvédel-
mi Osztályára szereltem fel járőrként, majd kör-
zeti megbízottként láttam el szolgálatot. 2003-ban 
diplomáztam a Rendőrtiszti Főiskolán, s a Karcagi 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Köz-
rendvédelmi Alosztály alosztályvezetői beosztásá-
ba kerültem, ahol 2008-ig irányítottam a közterü-
leti szolgálatot. Ezt követően a megyei rendőr-fő-
kapitányság Közrendvédelmi Osztályán kiemelt 
főelőadói beosztásba kerültem, ahol az eltöltött 8 
év alatt kiváló szakmai és emberi kapcsolatokat 
alakítottam ki, amelyek a mai napig nagymér-
tékben segítik a vezetői munkámat - jelenti ki dr. 
Karsai Lajos, aki 2016-tól a Tevékenység-irányí-
tási Központ osztályvezetői beosztását töltötte be. 

Közben jogász diplomát is szer-
zett. 2019. augusztus 16-ai hatály-
lyal dr. Urbán Zoltán rendőr dan-
dártábornok, főkapitány a Karca-
gi Rendőrkapitányság vezetésével 
bízta meg.

- Milyen kapitányságot vett át?
- Egy kiváló eredményekkel rendelkező kapi-

tányságot vettem át, és ebből adódik az, hogy elég 
nehéz dolgom van, hiszen a jó eredményeket meg 
kell tartani. Amikor megbízásra kerültem, az volt 
az elsődleges feladatom, hogy a vezetőváltás ne 
okozzon visszaesést. Úgy gondolom - az elmúlt öt 
hónap tapasztalata alapján -, hogy ezt sikerült vég-
rehajtani. Kialakítottam azt a vezetőgárdát, akik-
kel hosszú távon együtt szeretnék dolgozni, és ők 
azok, akik tudnak a vezetői elvárásaimnak megfe-
lelően irányítani. Fontos számomra a magas szak-
mai színvonalon elvégzett munka, az önállóság, a 
kreativitás és a felelősségvállalás. A Karcagi Rend-
őrkapitánysághoz a Karcagi és a Kunhegyesi Já-
rás 12 települése tartozik. Az érintett önkormány-

zatokkal, társszervekkel felvettem a kapcsola-
tot, s velük együttműködve végzem a feladatokat 
- mondja dr. Karsai Lajos, akinek munkájához a 
nyugodt családi hátteret felesége és gyermekei biz-
tosítják. Nagyobbik fia, Márk most érettségizik a 
Szentannai Sámuel Középiskolában, a kisebbik, 
Patrik ötödikes a Györffy István Katolikus Álta-
lános Iskolában.

- Büszke vagyok mindkét fiamra, nagyon jól ta-
nulnak, hobbi szinten úsznak is, mert a tanulás és a 
sport nekik is olyan fontos, mint nekem. Én is hob-
bi szinten heti három nap 8-15 kilométert futok. 
Szívesen olvasok kalandregényeket, és otthon a tar-
talmas, de egészséges reggeli és vacsora elkészítését 
szívesen vállalom - árulja el dr. Karsai Lajos.

DE

„Egy kiváló eredményekkel 
rendelkező kapitányságot vettem át.” 
Dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2020. febru-
ár 1-jei hatállyal dr. Karsai Lajos rendőr alezredest nevezte ki a 
Karcagi Rendőrkapitányság élére. Vele beszélgettünk pályájáról.
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A karcagi Lovagi Udvarban Szatmári János 
mesterséf február 8-án, szombaton kilencedik 
alkalommal rendezte meg a séfek találkozó-
ját, amelyre a pesti neves séfek mellé meghív-
ta a február 6-ai, csütörtöki közétkeztetési ver-
seny győztes csapatának tagjait is, akik külön-
leges ételeket készítettek a meghívottak részére 
kacsából, libából, struccból, sertéscsülökből és 
marhanyakból, amelyekhez többféle egzotikus 
salátát, mártást tálaltak.

Szatmári János mesterséf is részt vett a Köz-
étkeztetési verseny döntőjének a zsűrijében. A 
konyhai munkát értékelő zsűri tagjaként azt néz-
ték, hogy 550 forint nyersanyagköltségből ho-
gyan állítanak össze a döntőbe jutott csapa-
tok egy komplett menüt. A döntősök munkáját 
és az élelmiszerbiztonsági szabályok betartását 
Vomberg Frigyes vezetésével figyelte. A későbbi 
győztes csapat már neki ott szimpatikus volt, így 
hívta meg őket Karcagra főzni.

Végh Tamás, az egyik legnagyobb magyaror-
szági közétkeztetési cég séfje is itt volt Karca-
gon, aki a döntőről elmondta, a csapatok ételso-
rait neves szakértőkből álló zsűri értékelte, a bí-
rálók az ízvilágon, a technikai kivitelezésen túl, 
többek között azt is figyelembe vették, hogy a 
feltálalt fogások közétkeztetési körülmények kö-
zött elkészíthetők és kitálalhatók-e, illetve a ha-
gyományos ízek hogyan iktathatók be az étke-
zési kultúra fejlesztésébe, hiszen a közétkezte-
tésben naponta több százezer gyermek és felnőtt 
vesz részt. A döntőt a Hungast Pécs csapat nyer-
te, a csapat egyik tagja Berényi Máté tréner séf, 
a cégcsoport régiós konyhafőnöke volt, őt kér-

deztük. - Szabó László volt a felkészítőnk, Lo-
vai Gergely kollégám és én főztem együtt, volt 
egy segítőnk és Vass Katalin coach, aki mond-
ta, mennyi időnk van még, s hogy állunk. A ver-
senyen minden precízen ki volt mérve, minden 
egyes étel grammra ki volt mérve, ott csak ösz-
sze kellett rakni, megkóstolni, megfőzni, persze 
előtte sokszor lefőztük már - mondta a győztes, 
aki szerint a közétkeztetésben nem könnyű főz-
ni, hiszen rengeteg az előírás, s nehéz még 5-10 
embernek is úgy főzni, hogy az mindenkinek fi-
nom legyen, hát még 5-6 ezer gyermeknek, fel-
nőttnek. A győztes csapat a versenyre állt ösz-

sze. A győztes menü: „nílusi sügér krokett, édes-
köményes mézes almasaláta, zeller panna cotta, 
zellermajonéz” előételből, „pirított csirkemell, 
lecsó tartelette, snidlinges burgonyapüré, pá-
rolt zöldségek, kakukkfüves jus” főételből és 
„sárgabarack mousse, sable tészta, fehércsoki 
namelaka, maracuja gél” desszertből állt, ami a 
döntőre készült. 

- Itt is kritérium volt az is, hogy több száz főre 
le kellett főzni előtte. Mi is megtettük a cég buda-
pesti irodájában, amit két zsűritag ellenőrzött is - 
árulta el a győztes séf.

DE

SéfEK TALÁLKoZTAK KARcAGoN

- A pályázati felhívás célja a 12 
szociális és életviteli kompetencia 
megismertetése a diákokkal és saját 
nyelvükön, illetve a művészet nyel-
vén való bemutatása. A verseny-
re tanítványom, Kovács Dávid 12.a 
osztályos tanuló egy versével neve-
zett be. A költeménye címe: „Szere-
tettel: Anyámnak.” A verspályázat 
eredményhirdetése január 27-én a 
Megyeházán volt. A beérkező mű-
veket a felkért szakmai zsűri, vala-
mint a JNSZDÖK vezetősége érté-
kelte. Diákom a Szociális és életvi-
teli kompetencia művészeti pályá-
zaton - verspályázat kategóriában a 
27 pályázó közül a JNSZDÖK Ked-
vence - Különdíjban részesült.

- A verset - empátia, érzelem té-
makörben - édesanyámhoz írtam. 
A testvérem nyomdokába szeret-
nék lépni, ő már öt éve ír verse-
ket. Én is próbálom jól összeszed-
ni a gondolataimat. A verset ak-

kor írtam, amikor anyukám beteg 
volt. A vers biztató, érzelmekkel te-
li, nagyon meglepett, hogy a verse-
nyen is többen megkönnyezték írá-
somat. Anyukámnak is megmutat-
tam, aki napokig sírt rajta. Én ma-
gam is érzelmesnek vallom magam, 
nem szégyellem kimutatni érzel-
meimet. Vallom, hogy mindent át 
kell élni, és utána kell versbe önte-
ni azt - így nem tudom mi lesz a kö-
vetkező versem. Most az érettségi 
a legfontosabb, az Eszterházy Kár-

oly Egyetem tanítói karára jelent-
kezem, tanító szeretnék lenni. Két 
éve, amikor az 50 órás közössé-
gi szolgálatot az óvodában töltöt-
tem le, ott nagyon megszerettem a 
kisgyerekeket, ezért szeretnék ta-
nító bácsi lenni - árulja el Dávid, aki 
Szolnokon az oklevél és ajándék-
csomag mellé a Csillagok alatt elne-
vezésű megyei diákbálra is meghí-
vást kapott a Megyeháza Díszter-
mébe február 22-re.

DE

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület és a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Diákönkormányzat pályázati felhívást hirdetett 
meg a megyében tanuló általános iskola felső tagozatos és 
középiskolai tanulók számára. A pályázaton Kovács Dávid, 
a Szentannai Sámuel Középiskola 12. a-s diákja különdíjat 
kapott versére. Vele és tanárával, Gyermán Jánossal be-
szélgettünk.

Szeretettel: Anyámnak

Gyermán János és tanítványa, Kovács Dávid

Szeretettel: Anyámnak
Anyám, éld túl, kérlek,
Nélküled üres a szívem.
Ki fogja betölteni szereped?
Mert egy anyát lecserélni nem lehet!
Ki fog minden nap rám szólni?
Egy-egy apa-fia vitába beleszólni.
Egész nap üres lesz a konyha.
Anya, kérlek, gyere haza!
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2020. február 21. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Kolbászízesítő és pálinka 
 verseny összefoglaló
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi-Nagy Zoltán
 Karcagi hírek
 - Elfogadták a város költségvetését
 - Gyorsabban juthatunk el Pestre
 - Vigyázat! Pollenszezon térségünkben
 - Elismerésben részesült 
 dr. Pintér Zoltán Árpád
 - Közeleg a határidő
 - Az év első koncertje
 - Kiállítás a 30 éves évforduló 
 alkalmából
 - Le kell adni a vállalkozói 
 igazolványt
 - Zilahi alapkőletétel
 - Többet vásárolunk a karcagi és 
 térségi kisboltokban
 Háttér
 Családbarát szülészet átadása 
 Karcagon
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Szalagavató ünnepség

2020. február 24. 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 25-26. 
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 XV. Kevi Nemzetközi Böllér-
találkozó 2019 - összefoglaló 

2020. február 27. 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: F. Kovács Sándor
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Szepesi Tibor
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Orvoskonferencia a Városházán
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 22. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)     

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Február 23. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér)  

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. február 14.

Szabó Anett Nóra - Magyar 
Miklós

Halálozás
Mándi Mihályné 
(Rusó Rozália Katalin) 
 (1947)

Varga Mihály Károly 
 (1963)

Ökrös Jánosné 
(Szendrei Magdolna) 
 (1929)

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 22-23. 
dr. Terjék Imre  Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

KEDVES TESTVÉREK! TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Újra csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség

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

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

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

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

2020. május 3-án (vasárnap)
10.00 órakor

a Karcagi Református Nagytemplomban.

REFORMÁTUS CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

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

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

időpontokban kerülnek megtartásra:

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

Tájékoztatásul közlöm a kedves - jelenlegi 
és leendő - pácienseimmel az alábbiakat:

Rendelési idő 2020. március 01-től:  
 Hétfő: 13.00-16.00
 Kedd: 08.00-10.30
 Szerda: 13.30-16.00
 Csütörtök: 09.30-11.30
 Péntek: 08.00-10.30

A rendelések első fél órájában lesz lehetőség előjegyzés 
kérésére a 06/59-515-447-es telefonszámon.

Orvosi tanácsadások:
 Szerda: 12.30-13.30
 Csütörtök: 08.00-09.30 

Megértésüket köszönöm! 

Dr. Hegedűs Ilona 
házi gyermekorvos, Karcag

TÁJÉKOZTATÁS

Lapzárta: 
2020. 

február 24. 
(hétfő) 12.00 óra
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház eladó. 
Tel.: 06/70-395-5263.
Kunmadarason családi ház 
(2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előfolyosó, gázfű-
téses és cserépkályhás) ol-
csón, kedvező áron eladó. 
CSOK igényelhető rá. Ár: 
1.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
853-4323.
Berek fürdőben,  fürdő -
höz közel (40 méterre), a 
Seregély utca 3. szám alatt 
lakóház eladó. 1,5 szoba, 
előfolyosó, főzőfülke, cso-
dálatos udvar, kiemelt, frek-
ventált helyen. Tel.: 06/30-
853-4323. 
Karcagon 3 szobás, 96 m2-
es családi ház, központi fű-
téssel, teljes közművel el-
adó. Tel.: 06/59-300-129. 
Karcagon főtéri, II. emele-
ti, 2 szobás, felújított, búto-
rozatlan lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06/20-327-5719.
Karcagon garázs kiadó. Tel.: 
06/30-587-9678.

Karcagon, a Rózsa utca 
14. szám alatt, 700 m2-es, 
összközműves telken, ré-
gi típusú családi ház eladó. 
Tel.: 06/30-656-9406.

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.
Kopasztott csirke eladó! 
Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.
Eladó 4 db vietnámi csün-
gőhasú (herélt) 8 hetes ma-
lac Karcagon. Tel.: 06/70-
284-4582.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti 
eszközöket, kolompot, réz-
csengőt, juhászkampót, ka-
rikást, körmölő-bicskát, ré-
gi gombos mellényt, színes 
szódásüveget, miskakan-
csót, régi kerámiákat, min-
dennemű régiséget, tel-
jes körű hagyatékot. Tel.: 
06/20-996-1346.

Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolga-
it? Megveszem a legmaga-
sabb napi áron, és mindent 
el is szállítok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-853-
4323.
Eladó vagy cserélhető - ki-
sebbre: 3 ajtós tálaló, 3 tál-
cás mosogató jó állapotúra. 
Tel.: 06/20-451-6311.
125 cm-es Samsung TV, 28 
kW-os kazán, Piaggio robo-
gó eladó. Tel.: 06/20-478-
0338.
Eladó Renault Megane 
(2002-es, 1.4 benzines) al-
katrészei olcsón, Lada 2107-
es önindító alkatrész, stb. 
olcsón, Opel „C” Corsa el-
ső szélvédő alkatrész, 14’-os 
nyári gumi, Hetra 380/220-
as hegesztő trafó, kem-
pingkerékpár, Neumann 16 
programos villanyvarrógép. 
Tel.: 06/30-323-0505.
Eladó Daewoo Kalos 1200-
as jó állapotban, másfél-
éves műszakival Karcagon. 
Tel.: 06/30-452-0950.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát és hátizsák ja-
vítás. Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállalko-
zó, Karcag, Szent István sgt. 
14. Tel.: 06/30-219-6813.

Ingyen elszállítom felesle-
gessé vált dolgait! (Fém, 
mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, bojler, autó- és 
motorakkumulátor.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, be-
tonozását,  udvarok ta-
karítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen 
nemű földmunkát, kubik-
munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfalto-
zását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

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

Növényvédelmi szakirá-
nyítást szerződéskötés-
sel, számlaképesen válla-
lok. Kenyeres László okleve-
les növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Nyugdíjasként bevásárlást, 
vasalást vállalnék. Ugyanitt 
női kerékpár, kombi hűtő, 
nosztalgiakocsi eladó. Tel.: 
06/30-381-0557.
Vállalok függönyszegést, 
ruhafelhajtást, cipzárcserét 
kabátba és nadrágba. Tel.: 
06/70-527-0343.
Idősgondozást, betegápo-
lást és irodatakarítást válla-
lok. 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!

 - Általános iskolai biológia tanár - kémia szakos ta-
nár (Kenderes),

 - Pedagógiai asszisztens (Karcag),
 - Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (Kunmadaras),
 - Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző 

(Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Pék - betanított pék (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép ke-

zelője (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag).

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:

termőföld bérbeadásából származó 
2019. évi jövedelemadó bevallás benyújtására.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a termőföld bérbeadásá-
ból 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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HIRDETMÉNYEK

HiRDETMÉNy
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Karcag településen a 
hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási szá-
mai és megnevezései a következők:  

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 
1942 A lakosság utazási szokásai 
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés 
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés 
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek 

Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások ki-
választása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű min-
tavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények 
nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. 

A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi cLV. törvény, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táb-
lázatokban kerülnek közlésre. 

A lakosság részére a KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, 
pénteken 8.00 és 14.00 óra között a +36/80-200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen ad további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adat-
szolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

A KSH előre is köszöni a lakosság együttműködését, támogatását, amellyel hozzájárulnak a 
felmérés sikeres végrehajtásához. 

Rózsa Sándor 
jegyző

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

Diákolimpiai döntő Karcagon
2020. február 20-23-ig (csütörtök-vasárnap) 
Asztalitenisz Diákolimpia országos Döntőt 

rendeznek a Karcagi Városi Sportcsarnokban. 
Aki igazi csemegét akar látni, szeretettel várjuk!

csornai csaba


