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Karcagi  Hírmondó
Az aradi vértanúk emléknapja

Borús őszi időben került sor 
az Aradon kivégzett honvéd-
tisztekre emlékező koszorú-
zásra október 6-án. Nemze-
ti gyásznapunkon a karcagi ál-
talános iskolák, a középisko-
lák tanárai és ifjúsága, az ön-
kormányzat, valamint a kar-
cagi járás tisztviselői és intéz-
ményei, a helyi pártok és civil 
szervezetek küldöttségei tisz-
telegtek az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc hőseinek 
emlékhelyén. 

A történelmi időszak, a le-
vert szabadságharc utáni évek 
érzéseit, hangulatát Tompa Mi-
hály A madár fiaihoz című köl-
teménye idézte fel, Szendrey 
Gitta egyetemi hallgató elő-
adásában. Az esemény szóno-
ka - dr. Ducza Lajos, ny. főisko-
lai docens, Kisújszállás önkor-
mányzatának képviselője – gróf 
Mikó Imrét idézve figyelmez-
tetett a történelmi emlékna-
pok jelentőségére: „A múlt so-
hasem múlik el, nem törölhe-
ti el végképp senki, nem marad 
el mögöttünk, alattunk van, 
azon állunk, arra építkezünk. 
Mindaz, ami elődeinkkel meg-
történt, része mai életünknek 

is, ezért nem létezhet társadal-
mi tisztánlátás és nemzeti ön-
ismeret a múlt ismerete nél-
kül. Történelmünknek voltak 
örömteli, nemzeti önbecsülésre 
okot adó eseményei, de vannak 
tragikus fejezetei is, amelyeket 
máig ható tanulságaik miatt 
nem hagyhatunk feledésbe me-
rülni. Utóbbiakra emlékeztet-

nek történelmi emléknapjaink, 
ilyen az aradi vértanúk emlék-
napja, október hatodika is.” 
Mint mondta, október 6-át a 
kormány 2001-ben nyilvánítot-
ta Nemzeti Gyásznappá, de az 
Aradon meghalt honvéd főtisz-
tek sorsa a kivégzéstől kezdve a 
nemzeti legendárium része lett, 
mert „ahogy 1848/49 forradal-

ma az egész magyar társada-
lom közös élménye volt, a meg-
torlás is azzá vált, de ez a tra-
uma összekovácsolta a nemze-
tet. Az egész magyar társada-
lom úgy élte meg a független-
ségi harc bukása utáni megtor-
lást, mint egy idegen hatalom 
által végrehajtott bosszú had-
járatot.” 

A megtorlás irányítója Julius 
Haynau táborszernagy, az 
osztrák hadsereg főparancs-
noka volt, de - a cár személyes 
kérése ellenére – a fiatal I. Fe-
renc József és környezete is 
a kegyetlen bosszúállás mel-
lett döntött, s ekként utasította 
Haynaut. Az augusztus köze-
pe óta fogságban lévő táborno-
kok ügyében elrendelt vizsgálat 
és eljárás „számos szempont-
ból koncepciós jellegű volt, hi-
szen Haynau körében már a 
tárgyalások előtt döntöttek a 
halálos ítéletről”, és végül a 
katonai törvényszék „Haynau 
kívánságának megfelelően - 
szeptember 26-án valameny-
nyi honvédtisztet kötél álta-
li halálra ítélte. Végül a főbí-
ró fellebbezett Haynauhoz, 
aki Lázár Vilmos, Dessewffy 
Arisztid, Schweidel József és 
Kiss Ernő esetében az ítéletet 
golyó általi halálra változtat-
ta. Dessewffy és Lázár az oszt-
rákoknak adták meg magu-
kat, Schweidel és Kiss esetében 
szerepüket enyhébbnek ítélték, 
így főparancsnoki „kegyben” 
részesültek”.

(folytatás a 2. oldalon...)

Karcag Város Önkormányzata nevében Kovács Szilvia alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző, Dobos 
László polgármester és Gyurcsek János alpolgármester (balról jobbra) helyezték el az emlékezés virágait

Október 7-én (szerda) délután 
nagyszabású kiállítással egybe-
kötve ünnepelte fennállásának 
15. évfordulóját a Szikfolt Folt-
varró Klub. A rendezvénynek 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár adott helyet a Kultúrpalota 
II. emeleti nagytermében, ahol 
igen nagy érdeklődés mellett 
zajlott a zenés műsorral egybe-
kötött kiállításmegnyitó.

A Kováts Mihály Tagintéz-
mény énekkara által előadott 
énekes-zenés műsort követő-
en dr. Nyíri Lászlóné, a klub le-
köszönő vezetője mondott némi 
humorral fűszerezett megnyi-
tóbeszédet, felidézve az elmúlt 
másfél évtized munkáját, fonto-
sabb momentumait, élményeit. 
Beszédét követően a klubtagok 
és az egybegyűltek egy szép tor-
tával köszönték meg az alapító 
eddigi munkáját. A kiállításon 

számos munka volt látható, nem 
csak terítők, takarók, faliszőnye-
gek, hanem táskák és gyermek-
játékok is – a látogatók órákig 
böngésztek az ötletesebbnél öt-
letesebb tárgyak között.

A megnyitón sikerült pár 
mondat erejéig beszélget-
ni Bojtiné Péntek Ildikóval, 
a klub soros vezetőjével, aki 
készséggel adott felvilágosítást 
a társaság jelenéről.

– Tizenöt éves jubileumát 
ünnepli most a klub. Ennek fé-
nyében, jelenleg hány tagot 
számlálnak? Látom, hogy ren-
geteg munka került kiállításra.

– Tizenkilenc tagot számlá-
lunk jelenleg, ennyi az állandó 
tagság, de mivel ez egy jubileu-
mi kiállítás, meghívtuk az egy-
kori tagságot is. Volt aki egy 
évet, volt aki két évet, vagy öt 
évet járt közénk – így most hu-
szonnyolc kiállítónk van.

(folytatás a 4. oldalon...)

Tizenöt éves a Szikfolt Foltvarró Klub

A klub tagjai a kiállítás megnyitóján
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Közéleti szilánkok
Kolumbusz 

tojásától a Rubik 
kockáig (2).

Nem tudom, ha Fekete Gyula 
magyar író – aki kb. 50 éven át 
foglalkozott demográfiai kérdésekkel 
is – ma élne, mi keserítené 
el jobban: az EU vezetőinek 
mérhetetlen stupidsága, demográfiai 
alulinformáltsága, vagy a hazai 
ellenzék liberális lózungokat harsogó, 
álhumánus, képmutató, nemzeti 
érdekeket semmibe vevő hozzáállása?

Fekete ugyanis már 25 évvel 
ezelőtt írja: ”…A demográfiai 
robbanás felfogható agressziónak 
is: hosszú távú támadó hadművelet 
a világ újrafelosztásáért. Meglehet, 
szándékosság és tervszerűség híján, 
de a politikában sosem a szándék 
a meghatározó motívum. S a 
megtámadott, szorongatott fél még 
abból a csapdából sem menekülhet, 
hogy humanitárius okokból neki 
kell elhárítani a túlszaporodókat – 
legkivált szerencsétlen gyerekeiket – 
fenyegető éhhalált, hogy tehát azok a 
súlyos következményektől mentesülve 
továbbra is túlszaporodjanak.” Majd, 
mintha megérezte volna az európai 
vezetők szellemi alultápláltságát a 
„demográfiai lerobbanással” 
kapcsolatban: „…Legyengülve, 
elvénülve arra már semmi esélyük, 
hogy asszimilálják az életerős, fiatal 
beáramlókat, ha viszont kapitulálnak, 
ha megadják magukat, az 
kiszámíthatatlan következményekkel 
jár (…)” 

Vagy mit mondana a hazai 
ellenzék ismételten előrángatott 
címkézésére, az idegengyűlölet, a 
rasszizmus fölemlegetésére, mert 
a szürkeállományukra oly büszke 
liberál- szocik nem veszik észre, hogy 
ha a mostani bevándorlók helyett 
egy más rasszból és más vallásból, 
(pl. a Távol-Keletről) - ugyanannyian 
állnának sorban a határnál, ugyanez 
a gond lenne?! Fekete Gyula  fentebb 
idézett gondolatához pedig csak 
annyit lehet hozzáfűzni, hogy a 
magyarságot történelme során 
már jó néhányszor támadta idegen 
hadsereg, és a támadást vissza kellett 
verni, el kellett hárítani.
(Befejező rész a következő számban)

-ács-

KÖZÉLET

(... folytatás az 1. oldalról.)
Az október 6-án hajnalban az 

aradi vár sáncában a négy golyó 
általi halálra ítélt tisztet - Lá-
zárt Vilmost, Dessewffy Arisz-
tidet, Kiss Ernőt és Schweidel 
Józsefet - végezték ki először, 
utánuk következtek a kötél ál-
tali halálra ítélt tábornokok: 
Poeltenberg Ernő, Török Ignác, 
Láhner György, Knézič Károly, 
Nagysándor József, Leiningen-
Westerburg Károly gróf, Au-
lich Lajos, Damjanich János és 
végül Vécsey Károly. A holttes-
teket elrettentésül estig a sánc-
ban hagyták, ám ezzel a lépés-
sel csak azt érték el, hogy a kö-
zeli falvakból több ezren zarán-
dokoltak a helyszínre sírva és 
imádkozva. Ezen a napon Pes-
ten, az Újépületben sortűz vég-
zett  az első magyar kormány 
felelős miniszterelnökével, gróf 
Batthyány Lajossal is, s a bosz-
szúnak még ezzel sem volt vé-
ge. „A császári hadbíróságok 
sorra gyártották a halálos íté-
leteket, melyeket aztán Európa 

felháborodásának 
köszönhetően nem 
hajtottak végre, ha-
nem azokat várfog-
ságra módosítot-
ták, a honvédek és 
a honvédtisztek ez-
reit pedig kényszer-
sorozás útján kül-
honi garnizonok-
ba szállították, mi-
nél távolabbra ma-
gyar hazájuktól. 
1849-1850 folya-
mán mintegy 1200 
ügyben hoztak íté-
letet a császári 
hadbíróságok. Az 
500 halálos ítélet-
ből „csak” 128-at 
hajtottak végre, a 
többi esetben hos-
szabb-rövidebb börtönbünte-
tést szabtak ki.” Dr. Ducza La-
jos szólt a megtorlás nagykun-
sági elítéltjéről, a kisújszállási 
Illéssy János kormánybiztosról 
is, aki a fegyverletétel után két 
évig bújkált, majd jelentkezett a 

hatóságoknál. Kötél általi halál-
ra ítélték, de az uralkodó az íté-
letet teljes vagyonelkobzásra és 
tíz évi váfogságra változtatta, 
ahonnan Illéssy János öt év le-
töltése után szabadult.

„Szép kis deputáció megy az 

Úristenhez, hogy a magyarok 
ügyét képviselje!” – ezen sza-
vakat Poeltenberg tábornok 
mondta, amikor 1849. októ-
ber 6-án végig nézett akasztás 
előtt álló bajtársain. Az ara-
di gyászos események 166. év-
fordulóján ezen „deputáció” 
tagjaira, valamint Batthyá-
ny grófra emlékezünk, akik 
életükkel és halálukkal pél-
dát mutattak a magyar nem-
zetnek, a kései utódoknak, ne-
künk is, hogyan kell a legre-
ménytelenebb helyzetben is a 
nemzetért és a függetlenségért 
a legvégsőkig kiállni, bízván 
abban, hogy „az igaz ügy örök-
re veszve nem lehet”. Hazáju-
kért, hazánkért, annak jövőjé-
ért áldozták fel életüket” - zár-
ta beszédét dr. Ducza Lajos. Az 
esmények felidézését követően 
az önkormányzat, az intézmé-
nyek, a pártok, a civil szerve-
zetek és az iskolák ifjúsága he-
lyezte el a kegyelet koszorúit a 
tábornokok emlékhelyénél.

Elek György

Az aradi vértanúk emléknapja

A megemlékezés szónoka 
dr. Ducza Lajos volt

Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert választotta az 
idén az év pénzügyminiszterének a kelet-közép-európai régi-
óban az Euromoney című szaklap Emerging Markets kiadvá-
nya. Az újság évről évre közgazdászok, elemzők, bankárok vé-
leményét összesítve dönt a világ legjobb pénzügyminisztereiről 
és jegybankelnökeiről. A díjat öt régió – a felzárkózó európai 
országok, Kelet-Közép-Európa; Közel-Kelet és Észak-Afrika; 
Szub-Szaharai Afrika; az amerikai kontinens, valamint Ázsia 
– pénzügyi vezetői kaphatják meg. A díj odaítélésének indokai 
közül a lap online kiadása kiemeli a magyar kormány tökéle-
tes időzítését a jelzálogalapú devizahitelek piaci árfolyamon va-
ló forintosításakor, különösen a svájci jegybank januári dönté-
sével összefüggésben, amikor hirtelen jelentősen megemelke-
dett a frank árfolyama. Varga Mihály érdemének tartják azt is, 
hogy Magyarországnak sikerült 2013-ban a határidő előtt visz-
szafizetni adósságát a Nemzetközi Valutaalapnak.

A Pánti Ildikó képviselő által 
szervezett városnézés újabb ese-
ménye a karcagi zsinagóga meg-
tekintése volt október 7-én dél-
után. Az Kertész József utcai 
műemlék épületben Elek György 
helytörténeti kutató mintegy 
félszáz érdeklődő előtt ismertet-
te a város egyik legfiatalabbnak 
tekinthető – 1852-ben alapított – 
hitközségének történetét. 

A Jászkun Kerület belső szabá-
lyozása tilalmazta, hogy a kerü-
let településein zsidó kereskedők 
vagy iparosok telepedjenek meg, 
s e szabályozást csak az 1848-as 
(országos) rendeletek törölték el. 

Az első zsidó kereskedők és 
iparosok 1851-től jelentek meg 
Karcagon, előbb mint kocs-
mák, boltok, műhelyek bérlői, 
az 1850-es évek közepétől pedig 
már állandó letelepedők, ingat-
lan-tulajdonosok. A létszámban 
erősödő nagykunsági hitköz-
ségek 1855-ben hívták meg el-
ső rabbijukat Hirsch Márkuszt. 
Ekkoriban épültek ki a mai Ker-
tész József utcán a hitélet épüle-
tei, s itt létesült 1872-ben az el-
ső zsinagóga is. (Az utca elneve-
zése az 1880-as évek elején Zsi-
nagóga-köz volt.) A ma is látha-
tó templom - Róth Dezső tervei 
alapján – 1898-ban épült, 1899 
tavaszán avatták fel.

A zsinagóga mellett létesítették 
az 1980-as években lebontott is-
kolát, a mára szintén eltűnt rituá-
lis fürdőt, a tanácstermet. Az ut-
cában állott a rabbi, a kántor és a 
sakter, és több család, például a 
városi gazdasági életében is jelen-

tős szerepet játszó Adler család 
lakóháza is. 

A hitközség lélekszáma az 
1867-től, az ún. emancipációs 
törvény életbelépése után gyara-
podásnak indult: 1869-ben 350, 
1880-ban 629, 1910-ben már 1077 
zsidó lakosról tudnak a népszám-
lálások. A beköltözők között szá-
mos (gabona-, könyv és papír, fér-
fi- és nőiruha etc.) kereskedőt, ta-
lálunk, de iparosok (ékszerész, 
bádogos, nyomdász, fényképész, 
hentes, szappanfőző), vállalko-
zók, de értelmiségiek (orvos, ügy-
véd, patikus) is érkeztek. 

Az 1930-s évek végén, az I. 
és II. zsidótörvény megjelené-
se, majd a II. világháború idején 
mintegy 800 lelket számlált a hit-
község. 1943-ban megkezdődött a 
férfiak behívása munkaszolgálat-
ra, 1944 tavaszán pedig az itthon 
lévő családok számára gettót je-
löltek ki. Az 1944 nyarától megin-
duló deportálásoknak és a mun-
kaszolgálatnak 446 karcagi zsidó 
lakos esett áldozatul.

Az 1960-as években számos 
hitközségi épület lebontásra ke-
rült, az iskolában állami isko-
la működött, az 1980-as években 
azt is lebontották. A zsinagógát az 
1990-es évektől (Rosinger Oszkár 
elöljárósága idején) újíttatta fel a 
hitközség, a színes üvegablako-
kat a 2000-es években karcagi zsi-
dó családok megrendelésére Kopp 
Ferenc üvegműves készítette. 

A városnéző séták a télen szü-
netelnek, tavasszal indulnak is-
mét. Ezekre újból várják majd a 
várostörténet iránt érdeklődőket.

Látogatás a zsinagógábanVarga Mihály lett az év 
pénzügyminisztere
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HÍREK

A 2013 decemberében át-
adott Püspökladányi úti alul-
járóban a közelmúltban ja-
vítási munkálatok zajlottak. 
Megkerestük a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.-t. A rész-
vénytársaság írásban a követ-
kezőket nyilatkozta lapunk-
nak a javításokkal kapcsolat-
ban: „A Püspökladányi úti 
aluljáró építése Karcagon a 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. építtető beruhá-
zásában valósult meg, a Kis-
újszállás-Püspökladány vas-
út vonalszakasz átépítése 
kapcsán. A kivitelezési mun-
kákat a K-P-2011 Konzorci-
um végezte 2013-ban. A Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Igazgatóság hibabeje-
lentése alapján a kivitele-
ző garanciális kötelezettsé-
ge alapján végzett munkát 
idén, így a javításának költ-
ségvonzata nem terhelte az 
adófizető embereket. A ki-
vitelező garanciális mun-
kavégzése keretében a szer-
kezet dilatációs hézagai kö-
zött átszivárgó, megjelenő 
csapadékvizet vezették el a 

szakemberek a műtárgy víz-
telenítését biztosító szivaty-
tyúrendszerhez. A műtárgy 
műszaki állapota megfelelő, 
rendeltetésének megfelelően 
használható.”

A Vásárcsarnokot ápri-
lis 15- én adták át. A csar-
nok esetében is végeztek ja-
vításokat. A munkáról Mol-
nár Pál, a Városgondnok-
ság igazgatója adott tájékoz-
tatást: „A beruházás része 
volt a nagy városközponti 
rehabilitációs pályázatnak. 

A felújítás 30 millió forint-
ból valósult meg. A pályá-
zatban csak részfelújításo-
kat, részfeladatokat lehetett 
megvalósítani. Így a szenny-
vízrendszert sikerült megújí-
tani, a tetőszerkezetet, hő-
szigeteléssel egy új tetőszer-
kezetet kapott, valamint si-
került akadálymentesíteni, 
és egy teljesen új vizesblok-
kot sikerült kialakítani a pi-
acra látogatók számára. A 
bűzelzárókkal volt problé-
ma, de minden beruházás-

nál előfordulhatnak prob-
lémák, még a legjobb szán-
dék ellenére is. Itt is erről 
volt szó. A beruházó java-
solta, hogy mivel fagyveszé-
lyes zónában van, ugyan-
is nincs fűtés télen a Vá-
sárcsarnokban – fagybiztos 
bűzelzárókat épít be, és épí-
tett is be, amely nagyon pre-
cíz. De éppen ebből adódóan 

az ide bekerülő szemét, pi-
szok képes a működését aka-
dályozni. Egy pillangó sze-

leppel volt egyébként meg-
oldva a bűzelzárás. A hasz-
nálat során derült ki, hogy 
ez a rendszer nem működik, 
de természetesen az elvégzett 
munkák garanciálisak. Ki-
jött a kivitelező, és a bűzel-
zárókat ki is cserélték a meg-
adott határidőre. Hangsú-
lyozom, hogy ez garanciális 
javításban került elvégzésre, 

és az tapasztalható, hogy ez 
az új rendszer jobban műkö-
dik.”

Garanciális munkákat végeztek a Vásárcsarnokban

A Püspökladányi úti aluljárót 2013. december 19-én 
vették birtokba a karcagiak (Fotó: Internet)

A piac a karcagiak fontos találkozóhelye

Október 8-án (csütörtök)
a borongós időjárás ellené-
re is vidám nap volt a Ma-
darász Imre Egyesített Óvo-
da Táncsics körúti tagóvo-
dájában. A délelőtti órákban 
azt a legóból készült szélmal-
mot adták át az óvodásoknak, 
amelyet a Hungexpo Vásár és 
Reklám Zrt. képviseletében 
Rafay János kiállítás igazgató 
hozott Karcagra, és amelyet a 
város nevében Rózsa Sándor, 
a Karcag Városi Önkormány-
zat jegyzője vett át.

Az átadón Gulyás Ferencné 
intézményvezető köszöntöt-
te a vendégeket, akik között 
jelen volt Pánti Ildikó önkor-

mányzati képviselő és Halász 
Andrásné tagintézmény ve-
zető is. Rafay János elmond-
ta, hogy tíz ikonikus magyar 
épület makettjét készíttet-
ték el, melyek között a karcagi 
szélmalom épülete is kiállítás-
ra került. A kiállítást követően 
a maketteket felajánlották az 
érintett önkormányzatoknak. 
Az ily módon befolyt pénz-
összeget a Mosoly Alapítvány 
kapja meg, ezzel is támogatva 
a súlyos betegséggel diagnosz-
tizált gyermekek kezelését.

Rózsa Sándor, miu-
tán átvette a szélmalom 
legómakettjét – egyúttal meg-
ragadva az alkalmat – átnyúj-

totta az óvoda vezetőinek, 
hogy azt az erre kialakított 
helyre tegyék. Karcag Város 
jegyzője – ahogy beszédében 
is megemlítette – lapunk kér-
désére elmondta, hogy az ön-
kormányzatnak sikerült meg-
szereznie ezt a makettet és 
úgy gondolták, hogy az óvo-
dában, a gyerekek között lesz 
a legjobb helyen. Hozzátet-
te, a Lego-nak van egy olyan 
jelmondata, hogy „Építsük fel 
a világot!” és a világ építését 
a saját környezetünkben, sa-
ját lakhelyünkön kell kezdeni. 
Reményét fejezte ki a tekin-
tetben, hogy talán évtizedek 
múlva a mai gyerekek – akkor 
már felnőttként, szülőként – 
mondhatják el gyermekeik-
nek, hogy akkor voltak óvo-
dások, amikor ezt a szélmal-
mot átadták az intézménynek.

Köszönetképp az óvodások 
Napocska és Pillangó csoport-
ja, valamint az óvodapedagó-
gusok Kunrózsa Kamara Kó-
rusa kedveskedett egy kis mű-
sorral az adományozóknak.

Az átadó kapcsán Gulyás 
Ferencné intézményvezetőt is 
megkérdeztük, aki az alábbia-
kat nyilatkozta:

„A szélmalom a Táncsics 
körúti óvodába kerül, hiszen 
ez az óvoda az Óvodai neve-

lés a művészetek eszközeivel 
program alapján dolgozik, és 
itt kiemelkedő a hagyomá-
nyok ápolása és a gyermekek 
hagyományokkal való talál-
kozása. Így ez a szélmalom 
nekünk egy picit a múlt, a je-
len és a jövő összefonódását 
jelképezi, hiszen a gyerekek 
óvodás korukban valameny-
nyien találkoznak a karcagi 
szélmalommal. Ez megjele-
nik a játékaikban, a minden-
napi tevékenységeikben, és a 
Lego szélmalom egy kicsit to-
vább viszi a néphagyomány 
átörökítését.”

Délután már az ovisok és 
szüleik közös szórakozása ke-

rült a figyelem középpontjá-
ba, hiszen hagyományápo-
ló óvodai szüreti mulatságra 
várták az érdeklődőket. Bár 
a közben eleredt eső miatt az 
udvari programok elmarad-
tak, a „Pillangó” nagycsopor-
tos óvodások énekes-zenés-
táncos szüreti műsora remek 
hangulatot varázsolt az épü-
let falain belül. A népdalok-
ra épült előadás zárásaként 
az ovisok szüleiket hívták 
egy közös táncra, majd pedig 
minden csoport termében te-
rített asztalok mellett várták 
az anyukákat és apukákat egy 
kis falatozásra, kötetlen be-
szélgetésre.

-dh-

„Építsük fel a világot”
Ajándékátadó és szüreti mulatság az óvodában
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INTERJÚ
Tizenöt éves a Szikfolt Foltvarró Klub

(... folytatás az 1. oldalról.)
– Klubszinten működnek. 

Hogy képzelje el egy laikus, 
hogyan dolgoznak? Közösen 
varrnak, vagy inkább otthon, 
vagy pedig így is, úgy is?

– Mindenhogy varrunk. 
Vannak közös, csoportos mun-
kák és egyéniek is – de legin-
kább az egyéni munkák jel-
lemzőek. Tehát csoport mun-
kánk is van jó pár, de az na-
gyon nagy feladat, ezért azok 
ritkábbak.

– Milyen sűrűn szoktak ösz-
szejönni?

– Minden héten szerdán 
szoktunk találkozni az Ifjú-
sági Ház épületében. Délután 
négy órától hat óráig vannak 
klubfoglalkozásaink. A helyi-
ségünk elég kicsi, ezért olyan-
kor leginkább mintát cseré-
lünk, ötletelünk – hogy kell 
megvarrni valamit. A munka 
nagy része otthonra marad.

– Elég anyagigényes elfog-
laltság ez. Alapanyagot hon-
nan szereznek?

– Nos a patchwork azért 
egy elég költséges foglalkozás, 
ugyanis egy igazi, amerikai 
patchwork anyag métere 3000 
forint körül kezdődik. Ha na-
gyon szép munkát akarunk, 
akkor azt vesszük meg. A cso-

portmunkához pedig össze-
adjuk a pénzt és úgy vesszük 
meg az anyagot. Otthon is sok 
textíliánk van, úgy értve, hogy 
kinőtt ingek, szoknyák, ágy-
neműhuzatok, amelyek már 
nem jók – szóval a patchwork-
re minden felhasználható.

– Még egy utolsó kérdés. 
Várnak-e új jelentkezőket, 
hogy megy a tagfelvétel?

– Hirdetés útján. Nemrég 
a Hírmondóban is közöltük, 
hogy várjuk az új tagokat, de 
csak abban az esetben tudjuk 
őket fogadni, ha lesz új helyi-

ségünk, mert a jelenlegiben 
már nem férünk. Most meg-
próbálom nyakamba venni a 
várost és helyiséget keresni. 
Mihelyst nagyobb helyet ta-
lálunk, szeretettel várjuk a je-
lentkezőket.

A rendezvény végén dr. 
Nyíri Lászlóné eddigi klub-
vezetői munkáját a klubtagok 
egy tortával köszönték meg. 
Nyíri Lászlóné Cilike nénivel 
készített interjúnkat egy kö-
vetkező lapszámunkban ol-
vashatják.

-dh-   

A szeptember végéig kitar-
tó nyár jó időt biztosított a 
mezőgazdasági munkákhoz, 
s ahogy hallottuk, a szántó-
földi növények legtöbbje már 
betakarításra került. Más ré-
sze viszont még betakarítás-
ra vár, sőt, a napokban a vo-
natból még zöldszárú, lábon 
álló kukoricatáblát is láttam. 
Az idei esztendő eredménye-
iről Hubai Imrét kérdeztük.

- Hát a későbbi vetésű ku-
koricák még kinn vannak, a 
napraforgó zöme betakarítás-
ra került, a cukorrépa betaka-
rítása pedig folyamatban van. 
Más, meghatározó növény már 
nincs kinn a határban.

- Nagy a szórás. Nagyon mi-
nimális terméseket is betakarí-
tottunk, mert voltak kukoricák, 
amik megsültek a forróságban, 
de voltak területek, ahonnan jó 
mennyiségek jöttek le. Ebben a 
mi térségünkben általánosság-
ban a kukorica 50-60 %-os ter-
mést biztosított. A takarmány-

mennyiség ennek ellenére ren-
delkezésre áll és a termelők 
szempontjából a kukorica ára 
sem emelkedett jelentősen. Ez 
azt jelenti, hogy viszonylag nor-
mális áron meg tudják szerezni 
az alaptakarmányt.

- A szántás minősége elfo-
gadható, de igazából nem ja-
vasoljuk a jelentős őszi gabo-
nák alá szántást, mert hiszen 
közép mély- lazítással energia, 
meg víztakarékos talajművelési 
rendszert lehet már alkalmazni. 
El lehet mondani, hogy a jövő-
ben a szántás mint alapművelet, 
egyre jobban vissza fog szorul-
ni. A következő évek megala-
pozását illetően a kora őszi csa-
padékok nagyon kedvezően ha-
tottak, – de már  a napraforgó-
ra és a kukoricára kevés hatás-
sal voltak. A koraőszi vetésekre 
viszont – értve ez alatt például 
a lucernát, az őszi káposztarep-
cét, rozsot – nagyon kedvező 
volt a talajállapot. Az őszi ga-
bona vetésével kapcsolatosan a 
talajművelési rendszert jól tud-
tuk alkalmazni, hiszen a lehul-
lott csapadék nagyon kedvezett 
a talajállapotnak.

- A gabonafélék esetében a 
minőség kiváló volt. Az átlag-
termés a sokévi átlagnál picivel 
több lett, annak ellenére, hogy 
nem tudtuk elvetni a gabona 
minden területét. Az őszi csa-
padékos időjárás ugyanis ké-
sett a kukorica betakarítása, és 
a kukorica utáni búzák vetése 
ezért részben elmaradt. Az el-
múlt évben nagyon kevés rizst 
termeltek a karcagi határban, 
főként indiánrizst. Annak a be-
takarítása most folyamatban 
van, már lassan befejeződik. A 
gazdatársak közepes termésről 
számoltak be. Az állattenyész-
tés továbbra is küszködik az 
árakkal: a hús, a tej, a sertés, a 
juh, a bárány árával. Tehát azt 
lehet elmondani, hogy sajnos 
az állattenyésztési ágazat nem 
rentábilis. Sok olyan intézke-
dést várunk, amivel az állatte-
nyésztés lehetőségei bővülhet-
nek majd az elkövetkező idő-
szakban. Bízunk abban is, hogy 
olyan piacok nyílnak meg szá-
munkra, amelyeket eddig igen 
eredményesen be tudtunk töl-
teni.

Elek György

Rövidesen véget ér a betakarítás

A horgászegyesületekben vég-
zett közösségi munka elismeré-
sére alapított Aranyhorog-díjat 
a Közép-Tisza-Vidéki Horgász-
egyesületek Szövetsége 2015-ben 
a karcagi Kalocsai Lászlónak ítél-
te oda. A Karcagi Nagykun Hor-
gász Egyesület vezetőjének a na-
pokban gratuláltunk.

- Kezdjük a legelején: hatéves 
korom óta vagyok aktív horgász, 
és azóta vagyok egyesületi tag. 
A vezetőség munkájában 1989 
óta veszek részt. Zsíros Misi bá-
csi elnöksége idején előbb titkár 
voltam, és több mint húsz évvel 
ezelőtt bíztak meg az elnöki fel-
adatokkal. A megyei szövetség 
elnökségébe 2002 júniusában 
választottak be.

- Régebben sokkal 
több víz volt a város 
környékén, de mára va-
lóban a Téglagyári-tó 
az egyik legfontosabb 
víz, ami állandó hor-
gászati lehetőséget biz-
tosít a tagjainknak. Ezt 
az elődök nyomán fo-
lyamatosan és rendsze-
resen karban tartjuk, 
és a környezetét is sze-
retnénk minél szebbé 
tenni. Ezért aztán a társadalmi 
munkát évente többször is meg-
szervezzük, és nagyon szeret-
nénk, ha a tóra járó horgászok 
közül minél többen részt ven-
nének rajta. A környezet rend-
ben tartása közös cél. A legna-
gyobb kihívás mégis a víz mi-
nőségének a megőrzése. Régi tó 
már ez, és az iszap folytonosan 
szaporodik benne. Pár évvel ez-
előtt több millió forint ráfordí-
tással egy részét megkotortat-
tuk, de a vízmozgás miatt ismét 
érezhető, hogy szükséges lenne 
egy újabb kotrás vagy iszapszi-
vattyúzás. A vízminőség bizto-
sítása állandó odafigyelést igé-
nyel. Az ebben végzett jó mun-
kát a halszaporulat igazolja, 
de a végleges megoldás az lesz, 
ha folyóvizet tudunk biztosí-
tani, most az friss vizet és ál-
landó vízutánpótlást is jelente-
ne. Meg kell oldani, mert idővel 
nagy gondok lehetnek. A gyere-
kekkel együtt jelenleg 610 tagja 
van az egyesületnek, akik közül 

persze nem mindenki a tóra jár, 
de a miénk az egyik legnagyobb 
civil közösség a városban.

- Azt azért el kell mondani, 
hogy az egyesületi irodánk ta-
vasztól őszig hetente három-
szor nyitva van. A gazdaságve-
zetőnk Nagy Lajosné Magdika 
nagyon sok munkát végez. Tár-
sadalmi munkáról van szó, hi-
szen egy horgászegyesület nem 
tud bért fizetni. Társadalmi 
munkában dolgozik a vezető-
ség is: András László az egyesü-
let titkára, Andrási István a pá-
lyázatokat figyeli, Szabó Lász-
ló a versenyfelelős, Antal Júlia 

a fegyelmi bizottság vezetője, és 
van két tógazdánk... Én magam 
az itt végzett munka mellett a 
megyei gyűléseken, valamint a 
bereki és a kisújszállási, vagyis 
a Közép-Tiszai Horgász Egye-
sületek Szövetségéhez tartozó 
csoportok közgyűlésein is kép-
viselem a karcagi egyesületet.

- Szerintem ez a sport még 
nagyon sokáig fenntartható 
és virágzó elfoglaltság lesz. Az 
utánpótlásra kell majd jobban 
odafigyelni, mert a számító-
gép nagyon sok gyereket elvesz 
a mozgástól, és úgy tűnik a hor-
gászat sem olyan népszerű már 
a körükben, mint régebben. Ta-
valy például száz gyerekjegyet 
váltottak nálunk, az idén már 
csak hatvanat. Én annak örül-
nék, ha minél több gyerekhor-
gász volna.

Elek György

Aranyhorog-díj - közösségi munkáért

- Mi van még kinn a földe-
ken? 

- Kukoricából milyen át-
lagtermések lettek?

- A talaj előkészítés hol tart 
jelenleg? 

- Milyen mérleget lehet 
vonni a nyári eredmények 
alapján?

- Hány év munka van az el-
ismerés mögött?

- Tudjuk, hogy a pihentető 
időtöltésnek számító horgásza-
ti lehetőséget nagyon sok 
munkával biztosítják, 
hiszen a vizet és a tó kör-
nyékét karban kell tarta-
ni, évente többször halat 
telepíteni és így tovább. 
Mik a legfontosabb fel-
adatok manapság?

- A tagok nagy száma az itt 
végzett jó munka elismerése is 
lehet. Önnek sokoldalú felada-
tai vannak, mert a halvásárlás-
tól az algátlanításig, a nádvá-
gásig, és a „rendezvényszerve-
zésig” (pl. a horgászversenyek) 
sok minden hozzá tartozik....

- Meddig látható a horgá-
szat jövője?
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HÍREK

OTTHON
Birsalmatorta

A tésztához: 6 dkg cukor, 1 db citrom, 15 dkg teljes kiőrlé-
sű búzaliszt, 7,5 dkg lágy vaj, 1 csipet só
A tetejére: 2 db tojás, 1 evőkanál méz, 1,25 dl almalé, 10 
dkg mandulapehely, 50 dkg birsalma, 1,5 dl főzőtejszín, 1 db 
narancs, 3 dkg cukor, 1 kiskanál fahéj

Megmossuk a citromot, megtöröljük, és a héja felét lereszeljük. A reszelt héjat, a lisztet, a cukrot és a 
sót összekeverjük 1–2 evőkanál vízzel és a vajjal. Sima tésztává gyúrjuk, kibéleljük vele a sütőformát 
(26 centiméteres kapcsos sütőforma) úgy, hogy a pereme 3 cm magas legyen. Betesszük a hűtőbe.
A birsalmát meghámozzuk, megmossuk, a magházát eltávolítjuk, húsát 1 cm vastag gerezdekre vág-
juk. Megmossuk a narancsot, megtöröljük, a héjából reszelünk egy keveset, és a felét kifacsarjuk. A le-
vét és a héját az almalével és a cukorral felfőzzük. Beletesszük a birsalmát és gyenge tűzön, fedő alatt 
5 percig pároljuk. Leöntjük a levét és félretesszük, a gyümölcsöt lecsepegtetjük. A szirupot leszűrjük 
és félretesszük amíg kihűl, a narancshéjat pedig kidobjuk. A sütőt 200 °C-ra (légkeveréses sütő-180 °C, 
gázsütő-3–4-es fokozat) előmelegítjük. A tésztára szórjuk a mandulát, és 15 percre a sütőbe tesszük. 
Elrendezzük a tortalapon a birsalmát. A szirupot a tojásokkal és a tejszínnel elkeverjük, s a birsalmára 
öntjük. 180 °C-on (légkeveréses sütő-160 °C, gázsütő-2–3- as fokozat) 30 perc alatt készre sütjük. Fahé-
jas mézzel megkenjük, majd 10 percig a sütőben pihentetjük. A lekapcsolt forma alján hagyjuk kihűlni.

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Hány éve működik a Szikfolt Foltvarró Klub?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-

mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

október 26-án (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A hét kérdése: Befogadna-e gazdátlanná lett, kóbor állatokat?

Vadai György (71)
Elég annyi állat a ház körül, 
amennyi most is van. Nem 
kell több. Ezeknek még gond-
ját tudjuk viselni.

Ráczné Kovács Éva (60)
Nagyon kicsi az udvarunk és 
ez megszabja a lehetősége-
ket is. Két macskánk van, ku-
tya pedig már nem lesz, csak 
szenvedne a kis udvaron. La-
kásba pedig nem való.

Papp Tibor (54)
Én szívesen befogadnék egy 
kóbor állatot, de kicsi gyer-
mekünk van, úgyhogy - az 
egészségügyi dolgokat is fi-
gyelembe véve - inkább nem.

Hozzávalók 

Elkészítés:

A magyarországi szántó-
versenyek szervezése a 19.szá-
zadban kezdődött. A speciális 
szaktudást reprezentáló verseny 
jelentőségét jól mutatja, hogy 
1948 után, a mezőgazdaság át-
alakítását követően is megren-
dezték, s az 1960-as évektől a 
Földművelésügyi Minisztéri-
um támogatásával meghirdetett 
fordulóknak már a KGST or-
szágok részvétele adott nemzet-
közi jelleget. A rendszerváltás 
után ebben is új korszak kez-
dődött, a regionális és országos 
fordulók rendszerét 1990-ben 
újraindították. Az idei év szep-
temberében Kenderes már a ju-
bileumi, XXV. szántóverseny 
területi fordulójának, majd a te-
rületi döntők 1. és 2. helyezett-
jeit felvonultató országos dön-
tőnek adott otthont. A „szán-
tás formaegyének” is mondott 

országos döntő három kategó-
riájában is kiemelkedő karca-
gi eredmény született. A hu-
szonnyolc versenyző küzdelmé-
ben az I. kategóriában Szopkó 
László, a Szentannai Sámu-
el Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium tanulója a 4. 
helyen végzett. A II. kategóriá-
ban Vígh Zoltán, a Szentannai 

szakoktatója az 1., Örsi Sándor 
Gábor vállalkozó 2. helyezett 
lett. A III. kategóriában pedig a 
Takács Sándor vállalkozó „szí-
neiben induló” Vadai István 3. 
helyezettként vehette át a kupát 
dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi minisztertől, a verseny 
fővédnökétől. A versenyzők tel-
jesítményéhez gratulálunk!

Karcagi siker a XXV. Országos Szántóversenyen A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Tudományos Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, Családját és Barátait  

A Jászkunság arculata program 
keretében megrendezendő 

könyvbemutatóra
Helyszín: 

Csokonai Könyvtár – Ifjúsági Ház 
(Karcag, Püspökladányi u. 11.) 

Időpont: 
2015. október 27. 16.30 óra

Műsor: 
 - Kemecsi Ferenc előadóművész: Versek a hazáról, a 

szülőföldről 
 - Megzenésített Körmendi versek (előadja: Kocsis Csaba)
 - Dr. Sárkány Mihály: A parasztvilág szakavatott kutatója
 - Kállai Erzsébet: Farkas Ferenc népdalfeldolgozásai 

  Kísér: Koppány Mária
 - Elek György: Kötődés a szülőföldhöz 
 - Dr. Örsi Julianna - Dr. Bartha Júlia: A Jászkunság év-

könyv 3. kötetének bemutatása

Rendezvényünket a 
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja
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INTERJÚ

A Polgármester Hiva-
tal előtti téren, egészen az 
Angyalos kútnál találha-
tó padsoron át az áruházig, 
az önkormányzat ingyenes 
internet elérést biztosít. A 
mobilkészülékkel ki kell 
választani a 

KarcagNet-FreeWifit-t, 
és máris korlátlan ideig használható az 1024 kbit/s internet!

Kedves olvasóink! 
Következő 

lapszámunk október 
30-án jelenik meg.

Lapzárta: 
2015. október 26. 

(hétfő) 12 óra

A vasárnapi iskoláról és a 
szórványmagyarság helyzeté-
ről a református gimnázium-
ban Nagy Éva igazgatóhelyet-
tessel beszélgettünk.

- A Vasárnapi Iskola Alapít-
vány a 2004. december 5-i nép-
szavazás után jött létre azzal 
a céllal, hogy valamilyen mó-
don próbáljunk segíteni a szór-
ványban élő magyarságnak. 
Talán emlékszünk arra, hogy 
azzal a népszavazással nem tá-
mogattuk a határon túli testvé-
reinket. Az alapítványt Benkei 
Ildikó, a Magyar Rádió szer-
kesztő-riportere hozta létre és 
2005 nyarán már meg is va-
lósulhatott egy nyári tábor a 
Belényesi-medencében. Azon 
én is részt vettem, és úgy jöt-
tem haza, hogy ezt nem szabad 
abbahagyni. Nagy többségben 
debreceni kollégákkal voltam 
a táborban, de aztán Karcag-
ról is toboroztam még pedagó-
gusokat. Így a Karcagi Nagy-

kun Református Gimná-
ziumból összeállt egy 

csapat – jelenlegi ön-
kéntesek: Szathmári 
Lajosné, Selmeczi Edit, 
Nagy Jánosné, Do-
bos Lászlóné és én, 
s azóta is járunk a 
Belényesi-medencébe. 

Két település volt kez-
dettől fogva a miénk- 

Belényes és Várasfenes. 
Már tizenegyedik éve járunk 

oda. Öt-hat évvel ezelőtt meg-
kaptuk Körösjánosfalvát és 
Belényessonkolyost, tavaly pe-
dig Belényesújlakot is. Ezeken 
a településeken a gimnázium 
tanárai végeznek szórványszol-
gálatot. Hét-nyolc évvel ezelőtt 
a református általános iskolá-
ban is alakult egy csoport. Ők 
kezdetben Pusztaújlakra jár-
tak, most pedig Arad környé-
kén szolgálnak.

- Minden hónapban egy hét-
végét töltünk ott. Ez általában 
a szombati napot jelenti, tehát 
olyan településeket választunk, 
amelyek egy nap alatt megjár-
hatók. Azonban, ha igénylik, 
vagy valamilyen rendezvény-
re kerül sor, akár két napot 
is maradunk. A helyi lelkész, 
vagy egy-egy pedagógus hív-
ja össze a gyerekeket, gyakor-
latilag a 3-4 éves gyerekektől 
a 14 évesig. Van amikor ötve-
nen vannak, van amikor tizen-
egy-néhányan. A foglalkozáso-
kon magyar gyerekek vesznek 
részt, természetesen magyarul 
beszélünk történelemről, iro-
dalomról, néphagyományok-

ról, vagy az egyházi ünnepe-
ket elevenítjük fel rengeteg já-
tékkal és kézműves foglalko-
zással egybekötve. Tehát egy 
kis technikaórát, rajzórát vi-
szünk bele a foglalkozásokba, 
mert úgy látjuk, hogy ez utób-
biak egy kissé háttérbe szorul-
nak. Éneklünk, udvari játéko-
kat szervezünk, eljátszunk egy-
egy történetet. Leginkább azt 
tartom fontosnak, hogy ma-
gyar közösségben maradjanak 
a gyerekek. Ez a nyolc falu egy 
román tengerben helyezkedik 
el. Ha a gyerekek elvégzik az 
általános iskolát, Belényesben 
tanulhatnak tovább, de ott 
csak román középiskola van. 
Ha magyar nyelvű középisko-
lába szeretnének járni, akkor 
60 km-t kell utazniuk Nagy-
váradig vagy Nagyszalontá-
ig. Belényesben 8 százaléknyi 
magyar él, ezért nincs ott ma-
gyar középfokú oktatás. Azért 
vagyunk jelen, hogy mégis le-
gyen egy összetartó mag, hogy 
a magyar közösségben magyar 
barátokat szerezzenek, magyar 
párt válasszanak, és ne a ve-
gyes házasság felé mozdulja-
nak el.

- Sajnos ezt nagyon érezzük. 
A szülők vagy külföldön dol-
goznak, vagy sok a vegyes há-
zasságból született gyermek. 
Sokuk nevét ki sem tudjuk 
mondani, mert ott az apuka ro-

mán. Bár ők a szerencsésebbek, 
mert az anyukától megtanulják 
az anyanyelvet, viszont most is 
van két olyan lány – egy test-
vérpár – ahol a tizenéves kis-
lány beszél magyarul, de a ki-
sebbik egy szót sem tud. Neki 
a nagyobbik testvére fordít eze-
ken az alkalmakon. Egy csalá-
don, és már egy generáción be-
lül is tapasztalható, hogy elhal 
a magyar nyelv. Ennek ellenére 
bízom benne – pont azért, mert 
ott vagyunk – hogy már jobban 
ragaszkodnak a gyökereikhez. 

- Igazából velük kapcsolatunk 
nincs. Semmit sem tudunk ró-
luk, mert a vasárnapi iskola az 
egyházhoz kötött, tehát temp-
lom és iskola együttműködik, 
hiszen Erdélyben a magyar kö-
zösség összetartói a lelkészek. 
Tőlük kérjük, hogy termet biz-
tosítsanak számunkra, hogy fű-
tött helyiség legyen télen. Ezek 
az alkalmak hittan órák helyett 
vannak, és ezek a református 
vagy katolikus hittan órák ma-
gyar gyerekeknek szólnak. Pont 
ezért nincs kapcsolatunk a ro-
mán gyerekekkel és a román la-
kossággal. Azt viszont tapasz-
taltuk Várasfenesen, hogy ott 
az iskola és a templom viszonya 
nem túl jó. Az iskola valami-
kor egyházi, magyar fenntartá-
sú volt, de most román vezetés-
sel működik.

- Azt tudni kell, hogy ezt 
a szolgálatot nem csak Er-
délyben végezzük. A vasár-
napi iskola Belényes környé-
kéről indult, de most már ér-
melléki területekre is járunk 
– nem csak Karcagról. Deb-
receni, békéscsabai kollégák-
kal járunk Erdélybe, de ezen 
kívül Felvidékre Encsről, Mis-
kolcról, valamint Szentend-
re környékéről mennek kol-
légák. Próbálunk nyitni Kár-
pátalja felé is. Ott nagy szük-
ség lenne ránk, de nincs ma-
gyarországi pedagógus, aki 
most ki merne oda menni. Pe-
dig ott már a huszonnegyedik 
óra utolsó másodpercében va-
gyunk. Délvidékre is nehe-
zen tudunk eljutni, de nagyon 
igénylik a kinti közösségek ezt 
a kapcsolatot. Itthon nekünk 
már nincs rá kapacitásunk. 
Ezt alapítványi szinten ennél 
szélesebb körben nem lehet 
sajnos megvalósítani. Próbá-
lunk állami és egyházi segítsé-
get kérni. Mindenhol szívesen 
fogadnak minket, de egyelő-
re nincs mögöttünk támoga-
tás. A Vasárnapi Iskola Alapít-
vány a szja 1 %-os felajánlása-
iból, pályázatokból tartja fent 
magát. Itt helyben a reformá-
tus egyházközség és néhány 
vállalkozó, magánszemély tá-
mogatja munkánkat. Minden-
képpen sokkal több határon 
belüli önkéntes pedagógus-
ra lenne szükségünk, akik el-
vállalják, hogy kijárnak taní-
tani. Ahol már nincs magyar 
iskola, ott ez már az utolsó le-
hetőség arra, hogy valamilyen 
szinten megőrizzük a magyar 
nyelvet-hogy ne haljon el.

-dh-

„Hogy a magyar nyelv ne haljon el”
-Magyar Örökség Díjas karcagi pedagógusok-

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a szeptemberi soros testületi ülés alkalmával Dobos László polgármester 
külön köszöntötte a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, valamint a Karca-
gi Nagykun Református Általános Iskola azon pedagógusait, akik hosszú évek óta önkéntes munkát végeznek a Va-
sárnapi Iskola Alapítvány Önkéntes Szórványszolgálatának tagjaiként. Ezért június 20-án Magyar Örökség Díjban  
 részesültek, és ezzel bekerültek a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumába.

HIRDETMÉNYEK
Szülői tájékoztató

Előkészítő foglalkozások indulnak református iskolánkban, 
nagycsoportos óvodások részére,

a 2016/2017-es tanévre.
A szülői megbeszélés időpontja:

2015. október 19. (hétfő) du. 17.00 óra
Helye: református iskola I. emelet (Karcag, Kálvin u. 2.)

Tel.: 59/400-577
Minden érdeklődő szülőt szeretettel hívunk és várunk.

Iskolavezetés

- Mit kell tudni a szórvány-
szolgálatról, a karcagiak mi-
óta vesznek részt ebben a kül-
detésben?

- Milyen gyakorisággal utaz-
nak az adott településekre?

- Nem tudom, hogy a kér-
désemben helyes lesz-e a ki-
fejezés, de mennyire súlyos ez 
a helyzet? Mennyire komoly 
annak a lehetősége, hogy asz-
szimilálódjanak azon a terü-
leten a magyarok?

- Hogyan látja a jövőjét 
ennek az egész munkának, 
mondhatjuk úgy, küldetésnek?

- A helyi románság tud er-
ről? Hogy viszonyulnak a 
magyar vasárnapi iskolához?
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állás-
ajánlatai:

 - Ügynök-kereskedelmi ügynök, üzletkötő (lakóhely és 
környéke),

 - Területi képviselő (Kisújszállás),
 - Vezető eladó (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Gépjármű-és motorkarbantartó- javító (Karcag),
 - Mechanikai gép-karbantartó –javító (műszerész), TKM 

karbantartó (Karcag),
 - Elektronikai műszerész (Berekfürdő),
 - Kőműves (Karcag),
 - Gipszkartonozó, stukkozó (Karcag),
 - Épületasztalos (Kerecsend),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Varrónő (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (kézbesítő) (Kisújszállás),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag-külterület),
 - Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozás 

(mezőgazdasági munka) (Berekfürdő).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ
Betöltéséhez szükséges feltételek:

 - középfokú végzettség és szakirányú szakképzettség  
 - felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Illetmény és egyéb juttatás: 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét, képzettsé-
gét igazoló okiratok másolatát.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.12.01. 
Jelentkezni írásban, 2015.11.06-ig lehet, az alábbi cí-
münkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538  
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.11.23.

A NAGYCSALÁDOSOK 
KARCAGI EGYESÜLETE

felhívja kisgyermekes tagjainak figyelmét, hogy a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából Milupa fermentált 
tápszert, valamint kukorica és zöldborsó konzervet oszt a 
kisgyermekes szülőknek.

Ez alkalommal nem csak a rendezett tagdíjjal rendelkező ta-
gok kaphatnak az adományból, ezért a készlet erejéig minden egy 
éves kor alatti gyermeket nevelő szülőnek  tudunk az élelmisze-
rekből osztani! Kérjük hozza magával gyermeke tajkártyáját!
Az osztás helyszíne: Karcag, Vasút u. 45. (Kiskápolna épülete)
Az osztás időpontja: 2015.10.19-től (hétfő- kedd- szerda) 8.00 
órától 13.00 óráig a készlet erejéig! 

Varga István Mici 
Nagycsaládosok Karcagi Egyesületének elnöke

06/30-381-6403



8 2015. október 16.Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Október 17-18. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Október 23-24-25.  Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. október 9.
Lázók Andrea - Burai Zoltán

Születés
Kovács Anita Ildikó – 
Gyenge János
Kg., Kórház utca 10/B.

Lara Anita

Bene Szamanta – Kiss Pál
Kg., Pacsirta utca 1.

Krisztián

Október 17. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal u.3.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

Október 18. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár
 (Kórház u. 4.) 

Október 23. (Péntek)
Ünnepnap!
9 - 12 óráig 
 Pingvin Patika
 (Kossuth tér)

Október 24. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó J.u.14.)
9 - 12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.)

Október 25. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér) 

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. október 16. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megyei értéktár
18.20 Megemlékezés az Aradi vértanúk 
emlékművénél
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: Aktuális politikai kérdések
 Karcagi hírek
 - Lego szélmalom átadása
 - Bővül a kutyamenhely
 - Gazdafórum
 - Makettkiállítás
 - Nem kedvezett az idő a  
 káposztaféléknek
 - A föld a magyar gazdák kezében  
 van a legjobb helyen
  - Megemlékezés a Nemzeti  
 Gyásznapon 
 - Tolószéket kért szülinapjára a  
 karcagi lány
 Háttér
 Vendég: Dr. Borsos Anikó 
 Téma: Influenza elleni védőoltás, 
HPV- oltás
20.30 Szikfolt Foltvarró Klub jubileumi 
kiállítása
21.30 Nárcisz menet 2.

2015. október 17. szombat
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Műgyűjtők és Kalandorok - 
amerikai film
20.00 Megemlékezés az Aradi vértanúk 
emlékművénél
21.15 Nagykunsági Krónika - közéleti magazin

2015. október 11. vasárnap
18.00 Műsorajánlat 
18.05 A cápa - amerikai film
19.30 Szíkfolt-Klub jubileumi kiállítása
20.00 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
21.30 Semmelweis Nap 

2015. október 20. kedd (ism. szerda)
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.10.11. 
19:00 Karcagi Hírek
19.30 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.09.20.
20.20 Nótaszó
20.55 XX. Karcagi Lovasnap - II.Traktoros 
Ügyességi Verseny 3. rész - délutáni verseny

2015. október 22. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Recy-Pet üzemavató ünnepség
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor 
 Téma: Aktuális politikai kérdések
 Karcagi hírek
 - Őszi munkák a városban
 - Kormányablak kialakítása
 - Könyvtári napok
 - Tájfutó tűzoltók
 - Üzemavató
 Háttér
 Vendég: Dr. Borsos Anikó 
 Téma: Influenza elleni védőoltás,  
 HPV-oltás
 20.30 Nárcisz menet 3.

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

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2015. no-
vember 7-én (szombaton) 19.00 órától kezdődő

MŰSOROS ESTRE
Helyszín: Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény tornaterme
A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor földmű-

velésügyi miniszter
Védnökei: Dobos László Karcag város polgármestere, Ko-

vács Sándor Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
A rendezvény bevételét a szervezők a tornaterem burkola-

tának felújítására fordítják.
Vacsorajegy 3800 Ft/ fő
Zenés, táncos műsor színesíti az estét. A jó hangulatról 

Bényei Gábor gondoskodik.
Az ízletes vacsorát az ESSEN KFT. 

szervírozza. A helyszínen büfé üzemel. 
A jegyvásárlás telefonos egyezte-

tés alapján történik: 06/30-382-0211 
Nagy Sándornénál a Kiskulcsosi virág-
boltban.

Meghívó
A Györffy István Nagykun Múzeum és a Déryné Kultu-

rális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár tisztelettel 
hív minden érdeklődőt az

I. világháború 100. évfordulója alkamából 
rendezendő emlékkonferenciájára

A rendezvény időpontja:
2015. október 20. 14.00 óra

A rendezvény helyszíne:
Ifjúsági Ház - Csokonai Könyvtár emeleti nagyterme
(Karcag, Püspökladányi u. 11.)

Az emlékkonferencia programja:
14.00 Köszöntő
14.05 Előadások:

 - Szikszai Imre (a Györffy István Nagykun Múzeum 
történész-muzeológusa)
A „Nagy Háborúhoz” vezető folyamatok és a „Merény-
let”

 - Pintér Zoltán (a Karcagi Nagykun Református Gimná-
zium történelem tanára)
Hadsegélyező programok Magyarországon – Karcag az 
I. világháború éveiben

 - Ruzicska Ferenc (helytörténeti kutató)
Az I. világháború hősi halottainak emlékezete Karca-
gon

16.30 „Eleink élete – a család” című fotópályázat ered-
ményhirdetése
A pályázatot értékeli és a díjakat átadja: Kovács Szilvia, 
Karcag város alpolgármestere
17.00 Tárlatvezetés a Györffy István Nagykun Múzeum 
„Ferenc Jóska azt üzente...” című időszaki kiállításában
Tárlatvezető: Kiss M. Jenő magángyűjtő

Óraátállítás
2015. október 25-én va-

sárnap hajnalban 3:00 óra-
kor 2:00 órára kell vissza-

állítani az órát.
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 Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás sür-
gősen eladó. Tel.: 06/59-311-975, 
06/30- 385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó állapo-
tú 2,5 szobás (84 m2 + 49 m2 alsóépü-
let) családi kockaház alkuképes áron 
sürgősen eladó. Tel.: 06/30-922-8958.
ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM ki-
sebb földszinti tömblakásra, 641 
m2-es telken 83 m2-es karcagi össz-
komfortos családi házamat érték-
egyeztetéssel. Többféle fűtési lehe-
tőséggel (vegyes tüzelés, közpon-
ti fűtés, gázkazán, három helység-
ben nagyméretű cserépkályha van). 
Gazdasági épület és garázs is tarto-
zik hozzá. Tel.: 06/30-483-6705.

Karcagon 100 m2-es, nagycsalád-
nak, több generációnak alkalmas 
családi ház eladó, vagy debreceni, 
karcagi lakásra, I-II. emeletire cserél-
hető. Tel.: 06/20-533-8934. (Rejtett 
számra nem válaszolok!)
Eladó lakás! Karcagon a Kossuth té-
ren 57 m2-es erkélyes, kétszobás 
3. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
06/30-298-0276.
Karcagon eladó egy 34 m2-es el-
ső emeleti, másfél szobás, jó álla-
potú, alacsony rezsijű lakás alku-
képesen-akár banki kölcsönnel is.  
Tel: 06/30-491-2519.
Beépíthető porta eladó Karcagon a 
Sándor utca 27. szám alatt. Irányár: 
1,2 M Ft. Tel.: 06/30-227-3246. 

Két szoba nappalis ház, lakható al-
sóépülettel eladó, vagy cserélhető 
kisebbre, esetleg társasházi lakás-
ra 2. emeletig. Érdeklődni: Karcag, 
Arany János utca 4. szám alatt.  
Tel.: 06/59-400-954.
Karcagon két szobás összkom-
for tos k is  családi  ház eladó.  
Tel.: 06/30-954-8215, 06/30-647-7454.
Karcag központjában I. emeleti két 
szobás, erkélyes, jó elosztású, felújí-
tott téglaépítésű lakás alkuképesen 
eladó. Tel.: 06/30-527-2980.
Eladó 8 sor kertföld a Völgyes 
1-esben. Kunyhó, kövesút, villany van. 
Tel.: 06/30-421-4074, 06/59-300-926.
Eladó két szoba összkomfortos ker-
tes ház- akár berendezéssel együtt 
is. Melléképületek, fúrott kút az ud-
varban. Érdeklődni: Karcag, Rába 
utca 51. szám alatt. 
Karcagon téglából épült kisebb 
kertes ház betegség miatt eladó.  
Tel.: 06/30-635-9662.
Bogácson fürdő közeli, emeletes la-
kóépület eladó (5 szoba, konyha, 
fürdőszoba, WC, két terasz, pince). 
A szobák parkettásak, gáz-és cse-
répkályha fűtésűek. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06/30-425-5875. 
Karcagon a Virág utca 15. szám alatt 
1,5 szobás házrész eladó, vagy ki-
adó. Tel.: 06/59-314-294.

Állat
Kopasztott csirke kapható minden 
pénteken csak rendelésre, amit csü-
törtök délig lehet leadni. Karcag, 
Soós István u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken csak megrende-
lésre, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244 5160.
Limousin fajta tiszta tenyészbika 
származási igazolással eladó. Irányár: 
650.000 Ft. Tel.:06/70-370-1149.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, asz-
talt, komódot, hokedlit, szennyes-
ládát, sózóteknőt, mosóteknőt, bö-
dönöket, kannákat, bekötött bo-
ros demizsonokat, ablakra való spa-
lettákat, és minden egyéb régisé-
get, teljes körű hagyatékot, tollat.  
Tel.: 06/20-996-1346.
10 sor kertföld termő gyümölcs-
fákkal ,  lakható épület tel  el -
adó. Továbbá egy 10 q-ig mé-
rő mázsa, és 400 liter cefre eladó.  
Tel.:06/30-587-9678.

Indukciós főzőlap, gázpalack égőfej-
jel, gázperzselő, gázsparhelt, kézi fű-
rész, keresztvágó fűrész, tárcsás mo-
sógép eladó.(Rejtett számra nem vá-
laszolok!) Tel.: 06/20-572-6285.
Kinőtt, megunt ruhák és használa-
ti tárgyak eladók (hétfőn, kedden, 
csütörtökön du. 14-18-ig) Karcagon 
a Szabó József utca 12. szám alatt. 
Könyves szekrény, gyerekheverő, 
felnőtt heverő szép állapotban el-
adó. Tel.: 06/59-300-521.
Eladó borsószalma körbála 3 db 
(6000 Ft/db), fehér zománcsparhelt 
új állapotban (40.000 Ft), diszktiller 
tárcsa (120.000 Ft), és egy gyári fes-
tésű TZ-4K 14B kistraktor-billentős 
pótkocsijával, 5 év friss műszakival, 4 
db keréksúllyal, eredetvizsgával,1-es 
ekével (1M Ft). Tel.: 06/30-963-5073.
Bejárati ajtóra redőny, nagymére-
tű oxigénpalack, ipari varrógépek, 
otelló szőlő, és 4x3-as világos sző-
nyeg eladó. Tel.: 06/30-261-2935.
ELADÓ szenes kályha, szekrények, 
2 db Tornádó elektromos kerék-
pár, 220V-os cirkula, 220V-os CO he-
gesztő, villanysütő, keverőtárcsás 
mosógép. Tel.: 06/59-400-685.
Jó állapotban lévő AKAI típusú szí-
nes, nagyképernyős televízió eladó. 
Tel.: 06/59-311-817, 06/30-972-3835.
Eladó Karcagon 4 db FÉG gyártmá-
nyú (F8-as, 52 KW-os) faláttöréses 
gázkonvektor. Tel.: 06/30-527-2980.
Eladók új és használt ágyneműk, 
ágyneműhuzatok vászonból és 
pamutból, továbbá plédek, antik 
könyvespolc, gázkonvektor, 5 lite-
res vízmelegítő mosogatóhoz, szo-
bakályha, és 70 kg-os kovács üllő. 
Tel.: 06/70-337-8039.
550 db hódfarkú cserép eladó (6 Ft/db). 
Tel.: 06/30-517-0090.
Gáztűzhely nyomáscsökkentővel 
olcsón eladó. Tel.: 06/70-326-4824.
Hagyatéki bútorok (fotel, hokedli, 
asztal, heverő, rattan asztal-székek-
kel), vezetékes gáztűzhely, edények, 
poharak, kabátok stb. eladók ok-
tóber 18-án (vasárnap) 14-17 óráig.  
Tel.: 06/30-497-9616, 06/70-326-4824.
Camping kerékpár, mosógép, cent-
rifuga eladó. Tel.: 06/59-314-892.
Eladó nagy méretű cserépkályha, 
28-as női kerékpár, 2 db fotel, ke-
rek asztal, kis méretű szőlősajtoló, 
Singer varrógép,vasalóállvány, au-
tóra tetőtartó. Tel.: 06/59-312-157. 
6 0 0 l i ter  s z i lv ace f re  e ladó.  
Tel.: 06/30-292-6008.
ELADÓ háromajtós diófa elejű szek-
rény, vitrines kétajtós szekrény, 
több méretű fa függönytartók.  
Tel.: 06/30-591-5577.

Suzuki Vitara 1,6 JLX évjárat (1995. 
évi), műszaki vizsga érvényes (2017. 
május), benzines (71 KW, 97 LE) el-
adó. Tel.: 06/30-423-7522.
Eladó 4 db vasvályú, PB gázpalack, 
villanymotor, hősugárzó, kenyérpi-
rító, kétlapos kempingfőző-palack-
kal, gurulós szobavécé, szekrények, 
fotelek, Komár segédmotor kerék-
pár, és egy darab kis konvektor.  
Tel.: 06/30-375-9135.
Februárig tárolható téli körte, cef-
rének való körte nagy mennyiség-
ben eladó. Német nyelv tanítását, 
korrepetálást, fordítást vállalok. 
Tel.: 06/59-889-493.
Hajlított vázú női kerékpár (24-26-28-
as), elektromos suhanó, 24-es és 26-os 
teleszkópos, tárcsafékes mtb kerékpár, 
mosógép, centrifuga, kukoricamor-
zsoló eladó. Tel.: 06/30-261-1785.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László, Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály Karcag, Kuthen ut-
ca 32. Tel.: 06/30-529-6038.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester  
Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
Tel.: 06/30-447-3918.
Berekfürdői ápolónő szállást és se-
gítséget nyújt gyógykezelésre érke-
zőknek. Tel.: 06/30-540-1088.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást.  
Tel.: 06/30-785-0690.
Mezőgazdasági bérmunkát válla-
lok Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun, va-
lamint Békés megye térségeiben. 
Tel.:06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térségében. 
Ár: 50 ezer Ft/ha. Tel.: 06/70-370-1149.
Cserépforgatást, tetőjavítást, és tel-
jes körű építőipari munkákat válla-
lunk. Tel.: 06/30-599-9238.
Karcagi megbízható nyugdíjas 
hölgy irodákban és magánházak-
nál vállal takarítást, nagytakarí-
tást. Referenciákkal rendelkezem.  
Tel.: 06/59-312-802.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

E jeles alkalomból az ez 
évben induló képzések díjából 

az eddigi akciónk mellett, továb-
bi kedvezményeket biztosítunk 

hallgatóink számára.

Karcagon és Kisújszálláson
2015. októbertől
az alábbi OKJ-s képzéseket szervezzük
Bérügyintéző 

(E-000720/2014/A024), 
Társadalombiztosítási ügyintéző 

(E-000720/2014/A031), 
Logisztikai ügyintéző 

(E-000720/2014/A010), 
Munkavédelmi technikus 

(E-000720/2014/A001) 
Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

(E-000720/2014/A012), 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

(E-000720/2014/A009), 
Óvodai dajka 

(E-000720/2014/A022), 
Cukrász 

(E-000720/2014/A034)

AKCIÓ!
Ragadja meg 

a lehetőséget!
Bérügyintéző és Társadalom-
biztosítási ügyintéző képzések 
együttes elvégzése esetében 
a 2. tanfolyam elvégzésénél a 
képzési díj 50%-át elengedjük.

Targoncavezető és Földmun-
ka-, rakodó és szállítógép keze-
lő képzések együttes elvégzé-
se esetében a 2. tanfolyam el-
végzésénél a képzési díj 50%-
át elengedjük.

A Probitas Plus Kft. most 
ünnepli 5. születésnapját!

Bővebb információkkal az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:
+36 70 4242 490, +36 52 413 766; oktatas@probitas.hu.

Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu .
facebook: Probitas Plus Kft.

Karcagon 2015. november 8-tól

Targoncavezető (E-000720/2014/A008), Földmunka-, rakodó és szállítógép 
kezelő (E-000720/2014/A007) OKJ-s tanfolyamot indítunk. A képzések vasár-
naponként lesznek.

Nehézgépkezelő, Könnyűgépkezelő, vagy OKJ-s (Targoncavezető, Földmun-
ka-, rakodó és szállítógép kezelő) bizonyítvánnyal rendelkezők számára gép-
kezelői jogosítvány vizsgát szervezünk. 
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

Szeptember 21-30. között a 
horvátországi Poreč-ben zaj-
lott le a Korcsoportos Sakk 
Európa - bajnokság, amelyen 
18 válogatott játékos képvi-
selte Magyarországot. A ma-
gyar csapatban a 18 év alatti 
korosztályban Egyed Viktó-
ria, a 16 év alattiak csoport-
jában Egyed Judit is helyet 
kapott. Viktória a kilenc for-
dulóban 3,5 pontot gyűjtött.

- Azt lehet mondani, hogy 
az elért eredmény reális – ér-
tékelte a teljesítményt Egyed 
Zsolt, a családfő, aki váloga-
tott sakkozóink felkészítője is. 
- Nagyjából, adott pillanatban 
úgy gondolom reálisan telje-
sített. Maradt a játékában to-
vábbi két pont, ami ha ösz-
szejön egészen kiválóan sze-
repelt volna. Ő most  érettsé-
gi és nyelvvizsga előtt áll, így 
a tanulás – érthetően - sok-
kal több időt vett el a sakktól. 
Harminckilencedik lett, de 
úgy gondolom így is becsület-
tel helyt állt.

Judit egészen kiválóan sze-
repelt, mert korcsoportja öt-
venkét fős mezőnyében ki-
lenc mérkőzésből hat pontot 
gyűjtött, amivel a 9. helyen 
zárt.

- Célként az első tíz kö-
zé kerülést tűztük ki. Tud-
tuk, hogy nagyon szoros a 

mezőny, lehet az utolsó parti 
dönt majd. Így is volt. Az utol-
só mérkőzését megnyerve ke-
rült be az első tízbe, ami újabb 
mérföldkő, mert a magyarok 
közül világversenyen  az el-
ső tízbe, az utóbbi időben elég 
kevesen tudtak végezni. Igazá-
ból nemcsak a hat pont szép 
eredmény (a második helye-
zettől fél ponttal maradt le), 
de látva minden körülményt, 
erőn felül teljesített. Szerin-
tem arra, hogy jövőre a dobo-
góra érjünk, már van realitás. 
Egyébként a lányok voltak az 
egyedüliek a magyar csapat-

ból, akik edző nélkül mentek 
ki. Részvételünket az EB-n a 
karcagi önkormányzat támo-
gatta. A segítséget nagyon kö-
szönjük.

- Volt egy második helye-
zettünk - Márkus Molli - a 
nyolcéves lányoknál, ami egé-
szen kiváló eredmény, de tud-
ni kell, hogy a nyolcévesek-
nél még rendkívül fordulatos 
partik vannak. Most úgy tű-
nik, hogy a második helye-

zettünk esetében felénk for-
dult a szerencse, de persze a 
kitartását és a küzdőszellemét 
is dícséri. Krstulovic Alex 
az első helyről vágott neki az 
utolsó fordulónak, de az utol-
só mérkőzésen kikapott és az 
ötödik helyen végzett. Egy le-
ány – Gaál Zsóka – végzett 
még az első tízben. A nyolc-
éves lányok között lett a ki-
lencedik. A többiek mind a 10 
– 20 - 40. helyen zártak. A ti-
zennyolc magyar sakkozóból 
négyen végeztek az első tíz-
ben.

- Hát azt hiszem az elkövet-
kezendő egy évben az isko-
la határozza meg az életüket. 
Judit most kezdte a középis-
kolát Debrecenben, az EB-vel 
kiesett két hetet be kell pótol-
nia. Viktória pedig érettségi 
és nyelvvizsga előtt áll. Az idei 
évben egyébként szerencsé-
sebb időszak következik, mert 
a csapatbajnokságok és a me-
gyei első osztály időszaka kez-
dődött meg. Itt fognak szere-
pelni. Egyéni versenyben leg-
feljebb tavasszal vesznek majd 
részt.

Elek György

Karcagiak az Európa-bajnokságon

A ”Karcagért” Közalapítvány Kuratóriuma, a Karcag Városi 
Önkormányzat és a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár jótékony célú Közéleti bált szervez, amelyre 
ezentúl tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Partnerét.

A rendezvény címe: ,,Karcagért” Közéleti Bál
Helyszíne: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár díszterme
Időpontja: 2015. november 21. (szombat) 19. óra

Szeretettel várjuk Önt és kedves partnerét a műsorral és va-
csorával egybekötött táncos rendezvényünkre, amelyeknek net-
tó árbevételét a Karcag belterületi kerékpárút kialakítására fog-
juk fordítani.

Kérjük, ha Ön is támogatni kívánja elképzelésünk megvaló-
sítását és ideje, elfoglaltsága lehetővé teszi, fogadja el meghívá-
sunkat, legyen a vendégünk, töltsünk el együtt egy hangulatos, 
szép estét.

Kérjük, ha részt kíván venni a rendezvényünkön, a rendez-
vény tervezhetősége érdekében legkésőbb 2015. október 27-ig szí-
veskedjen visszajelezni a karcagert.kozalapitvany@gmail.com 
e-mail címre.

A támogató jegyek ára 10 000 Ft/Fő melyet a Közalapít-
vány számlaszámára kell befizetni, vagy átutalni: 11745073-
20008770-00000000.

További részletes információ kérhető a fenti e-mail címen.
Tisztelettel:

’’Karcagért” Közalapítvány Kuratóriuma

Tájékoztató
A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület tájékoztat-

ja Önöket, hogy a 2014-20-as időszakra vonatkozóan a He-
lyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezése megkezdődött.

Az Egyesület az elkövetkező két hétben a projektötlet 
gyűjtést tűzte ki céljául, amelynek értelmében szeretnék a 
települések igényeit felmérni, milyen pályázatokra lenne 
szükség.

Az Egyesület arra kéri a helyi vállalkozókat és civileket, 
valamint további szervezeteket, hogy a „Projektgyűjtő űr-
lap” kitöltésével segítsék munkájukat. Az adatlap kitölté-
se nem jár kötelezettséggel, mivel az előzetes igényfelmérés, 
azonban igen fontos szerepe van a további tervezésben.

Egy személy vagy szervezet több adatlapot is kitölthet.
Az űrlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy ki-

nyomtatott formában elvihető a Polgármesteri Hivatalból.
Az adatlapokat kérjük e-mailen vagy postai úton juttas-

sák vissza az alábbi elérhetőségekre:

e-mail: tiszamentistrategia2020@gmail.com
postai cím: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 49.

A visszaküldés határideje: 2015. október 26. (hétfő) 12.00-ig

Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület

A kunsági rangadón el-
ért döntetlen után újabb ke-
mény, küzdelmes mérkő-
zés várt a karcagi labdarúgók-
ra. Törökszentmiklóson nehéz 
presztizs hangulatú mérkőzést 
vívtak egymással. Most sem 
történt másképp. Eléggé borús, 
esőre hajló, hűvös, szeles időben 
futottak ki a pályára a csapatok. 
A szomszédos tereppályán ép-
pen motoros versenyt rendez-
tek. Behallatszott a motorok 
fülsüketítő bőgése és túrázása. 

Felváltva támadtak az együt-
tesek, hol az egyik vagy a má-
sik kapu került veszélybe. A 10. 
percben Balogh „Baba” megráz-
ta magát, becselezte magát egé-
szen a kapu közelébe, de egy vé-
dő az utolsó pillanatban szerel-
ni tudta. 

A 15. percben mégis a hazai 
csapat szerzett vezetést. Buru 
megiramodott középen és a ki-
futó Belényesi mellett a jobb sa-
rokba lőtt. Ez felbátorította a 
hazai csapatot, egymás után két 
veszélyes helyzetet is kialakítot-
tak, de szerencsére nem találták 
el a kaput.

Nem késett a válasz a 26. perc-
ben Orosz jobbról beívelt. Er-
dei továbbfejelte a védők szorí-
tásában a labdát, és a szemfüles 
Balogh „Baba” a kapu közepébe 
bombázott (1-1). Ezután a vendé-
gek vették át a játék irányítását, 
amelynek meg is lett az eredmé-
nye. A 32. percben Szívós Gergő 
végzett el egy szabadrúgást, de 
lövése visszapattant a sorfalról, 
lapos lövésébe Kocsis beleért és a 
labda a hálóba gurult (1-2).

A második félidőben először 
a hazaiak támadtak, majd a kar-
cagiak átvették a játék irányítá-
sát, ahol Balogh „Baba” helyzet-
be került, de lövését a hazaiak 
kapusa, Török védte. A 61. perc-
ben eldőlt a mérkőzés sorsa. Ró-
zsa becselezte magát a tizenha-
toson belülre, ütközött a kifu-
tó kapussal, aki elütötte-11-es! 
A játékvezető a kapust kiállítot-
ta, ezért egy mezőnyjátékos állt 
a kapuba. Varga Zoli a balra ve-
tődő „vészkapus” mellett a jobb 
sarokba lőtte a büntetőt (1-3). A 
karcagi csapat tovább akarta nö-
velni előnyét, Balogh „Baba” első 
lövését a kapus ki tudta ütni. Ké-
sőbbi lövése pedig a felső lécről 
kipattant. A vendégek fölény-
ben voltak, de nem sikerült a ka-
puba találni. Így is értékes győ-
zelmet ért el a karcagi csapat, és 
bizakodva várhatja szombaton a 
Kunhegyes elleni találkozót. 
Törökszentmiklós-Karcag 1-3 (1-2).

B.I.

Győzelem 
Törökszentmiklóson

- A magyar csapat milyen 
teljesítményt nyújtott?

- Milyen újabb verseny kö-
vetkezik? Mire készülnek a 
lányok jelenleg?Pillanatkép az Európa-bajnokságról. (Bal oldalon Egyed Judit  

egyik mérkőzésén)


