
A „Zöld város kialakítása” című pályázat keretében 141 millió forint vissza 
nem térítendő uniós forrásból újultak meg Karcag városközpontjának zöld 
felületei. A 2017. június 1. kezdődő projekt ünnepélyes lezárására 2018. októ-
ber 26-án, pénteken a Kossuth téri játszótérnél került sor.

A Karcag Városi Önkormányzat és a Karcagi Református Egyházközség kon-
zorciumi formában sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázaton, amelynek 
keretében 141 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból jelentős 
mértékben fejlesztette a Kossuth tér és a Városközpont zöld felületeit.

A projektzáró ünnepségen Dobos László polgármester elmondta, a városvezetés 
mindig azon volt, hogy az embereknek a lehető legjobb körülményeket biztosítsa, 
egy olyan élhető, szép városban, amely maradásra sarkallja a fiatalokat is.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Játszóterek is megújultak a 
városközpont fejlesztése során

Ebben az évben november elején emlékezünk a Nagy Háború befeje-
zésének századik évfordulójára. 

Az 1914. július 28-án a szerb kormánynak átadott hadüzenettel kezdő-
dő harcok azzal az illúzióval indultak meg, hogy „mire a levelek lehullanak, 
katonáink hazatérnek”. Ez az optimizmus jellemezte a négyéves európai 
tömegmészárlás kezdetét. A hangulat azonban hamar megváltozott, ha-
marosan elkövetkezett a gazdasági kimerülés, és mindenki érezhette, na-
gyon hosszú szenvedés előtt állnak a harcoló országok. 

Az I. világháború volt az európai történelemben az első olyan, amely-
nek során az ember mellett már a gépek, az új technikai felfedezések is 
jelentős szerepet kaptak a harcok során. A Nagy Háborúban használták 
először például a páncélozott, önjáró csapatszállító és önálló lövések le-
adására is képes önállóan mozgó járművet, amely „tank” néven vonult 
be a köztudatba. Ugyancsak ekkor kezdték különböző harci feladatok-
hoz (ellenséges repülőgépek elfogása, városok bombázása) is alkalmaz-
ni a még nem olyan régóta más feladatokra szánt repülőgépet, de ekkor 
használtak először – 1915-ben Ypern-nél – vegyi fegyvert, pontosabban 
klórgázt az ellenség megsemmisítésére. A békés célúnak szánt felfedezé-
seket, találmányokat tehát ekkor kezdték először az ember ellen fordítani, 
utat nyitva ezzel a 20. század fegyverkezési versenyeinek.

A háború a kezdetektől egyre nagyobb emberi és anyagi áldozatot kö-
vetelt egész Magyarország, így Karcag lakosságától is. Dr. Pintér Zoltán 
Árpád tanár úr legújabb kutatásaiból is tudjuk, hogy már a harcok meg-
kezdésekor Karcagon is megkezdték a tartalékosok, illetve a hadkötele-
sek mozgósítását, amely folyamatosan zajlott a háború végéig. 1915-től 
a frissen érettségizett diákok közül is sokakat képeztek ki katonának, és 
vittek el a frontra. Az önkéntes frontszolgálatra jelentkezők 1916-tól ha-
diérettségit is tehettek, azaz felgyorsíthatták tanulmányaik befejezését. 
A rendszeres mozgósítások eredményeként szinte nem maradt Karca-
gon olyan család, amelyet valamilyen formában ne érintett volna a há-
ború. Az európai harctereken a karcagi katonák közül több százan hal-
tak hősi halált, akiknek emlékét a Kossuth téren álló I. világháborús em-
lékmű is őrzi. 

A személyes veszteségek mellett a karcagiak számára jelentős anyagi 
veszteséget is hozott a Nagy Háború. Kezdetben még szinte önkéntes ala-
pon adakozott ki-ki anyagi lehetőségei szerint, ezzel a háborús költség-
vetéshez kívánva hozzájárulni. Az idő múlásával azonban egyre nagyobb 
anyagi megterhelést jelentett a világégés. Általánossá vált a hadikölcsön 
sokszor erőn felüli jegyzése, amely folyamat teljes kudarca akkor követke-
zett be, amikor a kötvények - a végső összeomlást követően - teljesen elér-
téktelenedtek. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Emlékezzünk a száz esztendeje 
véget ért Nagy Háborúra!

Karcag Város Önkormányzata, a Karcagi Református Egyházközség 
és a Karcagi Római Katolikus Egyházközség tisztelettel meghívja

2018. november 11-én (vasárnap) 10 órára
az I. világháború áldozatai tiszteletére és

befejezésének 100. évfordulója alkalmából rendezett

MEGEMLÉKEZÉSRE
a karcagi Református Nagytemplomba

Igét hirdet:
Nt. Konczné Lehoczky Krisztina református lelkész

11.00
a Városháza előtti téren

Koszorúzással és mécsesek gyújtásával 
tisztelgünk a hősök előtt az I. világháborús emlékműnél

Ünnepi beszédet mond:
Kovács Sándor országgyűlési képviselő

11.45
az Új-katolikus temetőben

Koszorúzás az I. világháborús hadisíroknál
A sírokat megáldja: Gulyás Zsolt érseki tanácsos

Az Új-Katolikus temetőbe autóbusz indul 11.30 órakor a Városháza 
előtti parkolóból, majd a koszorúzás után ugyanoda vissza.

A Rendőrség melletti játszóteret örömmel vették birtokba a gyerekek

A Kossuth téren, a Városháza előtt áll az I. világháborús emlékmű
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

A szobor-
döntögetés 

joga
Ha bármelyik magyar szobrászt meg-

kérdeznénk, hogy kinek van joga kiemel-
kedő magyar történelmi vagy irodalmi 
nagyságokról készült szobor ledöntésé-
hez vagy akár megrongálásához, való-
színűleg majdnem egyöntetűen azt vá-
laszolnák: senkinek! Még akkor sem, ha 
netán csapnivalónak tartanák a szobor 
művészi megfogalmazását. De még ab-
ban az esetben sem, ha a megmintá-
zott nagy személyiségről időközben kide-
rítenék a történészek, hogy munkássága 
fölöttébb ellentmondásos. Nem egészen 
olyan, mint amikor a szobrász az utolsó 
simítást vagy a „cizellálását” befejezte. 

Valami hasonló történik most Ady 
Endre – szerencsére még nem valóságos 
–, hanem „képletes szobrával”. Ráadá-
sul magukat nemzeti jobboldalinak tartó 
tollforgatók és történészek részéről, akik 
mintegy „heurékát” kiáltva sorolják fel a 
költőóriás emberi gyengeségeit: magán-
életi jellemhibáitól kezdve politikai di-
lettantizmusáig. Való igaz, Ady egyko-
ri nagyváradi és debreceni, majd fővá-
rosi hírlapíró működésével kapcsolatban 
számos morális és egyéb kifogást talál-
hatunk, de ahogy a szintén nagyon ellent-
mondásos „földije”, Szabó Dezső írta: „Ady 
kollektív individuum mindent a legcsodá-
latosabban önmagába tömörítő egyén, 
amilyen csak valaha élt.”  

A félreértések elkerülése végett, nem 
akarom én most Adyt valamiféle „foga-
datlan prókátorként” védelmezni, nem 
szorul ő rá. Ady életmű szobra, „ércnél 
maradandóbb”. Még azt sem monda-
nám, mint egykori barátom, a turkoló-
gus Mándoky Kongur István, hogy a „leg-
kedvesebb költőm”. Azt viszont igen, hogy 
magyarságtudatából az őt követő nagy 
magyar művészek és más területen al-
kotók, mind-mind erőt meríthettek. Me-
rítettek is! De nemcsak a „nagyok”, ha-
nem mindenki, akiben tudatosult, hogy 
ehhez a néphez tartozik. Még a „szobor-
döntögetők” is. Mitől is vagyunk - még 
sokan - magyarok? Ady egy másik földi-
jét, Páskándi Gézát idézem: „Attól vagyok 
magyar, és csakis attól, hogy vállalom ezt 
a történelmet dicsőségeivel és szégyenei-
vel együtt is. Mert különben - tetszés sze-
rint - egy másik történelmet is szerethet-
nék, amelynek szintén volt szégyene a di-
csőség mellett. A különbség az, hogy pél-
dául az angol történelemből csakis azokat 
érzem magamhoz közelinek, akik az egész 
világtörténelem számára „dicsők”, viszont 
a saját történelmemből (irodalmamból, 
etc.) az elcsúszottakat, renegátokat, stb. 
is vállalom, mint nemzettársakat, még ha 
el is ítélem tetteiket és jellemüket. Külön-
ben minek nevezzem őket, ha megkérdez-
nek: árulóitok milyen nemzetiségűek vol-
tak? Kenjem őket az angolokra, németek-
re, stb.? Az egyetemes történelemből (iro-
dalomból, etc.) csakis a hegycsúcsokra fi-
gyelek, a sajátomból viszont a vakondtú-
rás is figyelmeztet valamire, mert köze-
lebb van, s belebotolhatok. (A hegycsúcs-
ba nem lehet belebotolni.)”

-ács-

A kunmadarasi önkormányzat és a Honismereti Egyesület 
szervezésében Kun emléknap volt október 26-án Kunmadara-
son. Ennek keretében a település határában, a Tiszaszentimre  
és Kunhegyes felé vezető útnál avatták fel Györfi Sándor Kos-
suth-díjas karcagi szobrászművész alkotását, a Kunszobrot, 
amely jelzi, hogy itt kunok laknak. A művészt dr. Bartha Júlia 
keletkutató méltatta. A kunokról Kovács Sándor országgyűlé-
si képviselő, a Kunszövetség elnöke szólt. Guba László polgár-
mester mérföldkőnek nevezte ezt a napot, mert mostantól az 
erre utazóknak szobor is jelzi, hogy mennyire fontos a települé-
sen a kun ősök tisztelete. A területen a későbbiekben kun em-
lékparkot is kialakítanak majd - erről Laczkó-Tóth Bertalanné 
egyesületi elnök szólt. A szoboravató után a községházán leve-
títették a Karácsony Sándor rendezte „Kunok hazája” című fil-
met, ahol az alkotót dr. habil Örsi Julianna néprajzkutató mu-
tatta be.  

Kunszobrot avattak 
Kunmadarason

(...folytatás az 1. oldalról)
1915-től a városban is megindultak a rekvirálások, amely-

nek során kezdetben fémeszközöket, fémtárgyakat gyűj-
töttek „adományként”. A rekvirálásoknak estek áldozatául a 
karcagi egyházak harangjai, illetve orgonasípjai is. 1916-ban 
szerelték le a Református Nagytemplom három harangja 
mellett a Római Katolikus templom szintén három harang-
ját, valamint a görögkeleti templom kisebb harangját, ame-
lyeket elszállítottak Karcagról. Ugyancsak ebben az időszak-
ban vezették be a háborús korszakokra, illetve a hiánygaz-
daságra jellemző jegyrendszert is.

A gróf Tisza István miniszterelnök elleni merénylet után, 
illetve a Nagy Háború végét követően Magyarországon a 
káosz uralkodott el. 1918 őszén és 1919 tavaszán még két 
forradalom is mélyítette az országra jellemző gazdasági és 
politika válságot. A zűrzavart erősítő forradalmak is köz-
rejátszottak abban, hogy a háborút lezáró Párizs környéki 
béketárgyalások folyamatában több tárgyaláson nem kép-
viselte Magyarországot legitim tárgyaló delegáció. Ennek 
is szerepe lehetett abban, hogy az Osztrák-Magyar Monar-
chia legnagyobb vesztes utódállama Magyarország lett.

A Nagy Háborúról, annak csatáiról, Isonzóról, Doberdóról 
és más frontokról a régi karcagi öregek, a túlélők is számos 
történetet meséltek. Ám ezek az évek során lassan elma-
radtak, majd eljött a II. világháborút követő időszak, amikor 
nem is volt tanácsos a világháborús emlékekről szót ejte-
ni. Ennek köszönhetően nem emlékezhettünk meg a Nagy 
Háború 50. évfordulójáról, nem emlékezhettünk kegyelet-
tel az egykori szenvedőkre, a csatatereken, illetve a külön-
féle települések hadikórházaiban elhunytakra sem.

Emlékezzünk tehát most a száz éve véget ért Nagy Há-
borúra, a háború valamennyi áldozatára!

dr. Nagy Molnár Miklós
múzeumigazgató

Emlékezzünk a száz esztendeje 
véget ért Nagy Háborúra!

Halottak napja és Mindenszentek alkalmából emléke-
zett a nagy háborúkban elesett hősi halottakra a város 
vezetése. Október 29-én, hétfőn Dobos László polgár-
mester, Gyurcsek János alpolgármester és Rózsa Sán-
dor jegyző koszorút helyezett el az első és második vi-
lágháborús emlékműveknél, illetve a Szívos temetőnél 
található Levente emlékműnél.

A hősi halottakra 
emlékeztek a város vezetői

A Kunok hazája című ismeretterjesztő filmet 2015-2018 
között készítette Karácsony Sándor rendező. A film a kunok 
mai napig íródó történetét mutatja be. A film premier bemu-
tatója október 19-én volt a Déryné Kulturális Központban, 
amelyen díszvendég volt dr. Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere. 

A premier a Fölszállott a páva győztesének, Zsikó Zoltán 
és zenekarának műsorával indult, majd dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, a Kunszövetség tiszteletbeli elnöke - 
akinek felkérésére és támogatásával készült a film -, köszön-
tötte a díszvendéget, dr. Kásler Miklóst, a kazak vendégeket, 
a kis- és nagykunkapitányokat és a film rendezőjét, Kará-
csony Sándort. A filmben kis- és nagykun hagyományőrzők, 
népi iparművészek, néptáncosok és pásztorok is közremű-
ködtek, akik közül többen eljöttek a bemutatóra is.

DE

Bemutatták A Kunok hazája című filmet
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(...folytatás az 1. oldalról)
- A projekt keretében megtör-

tént a belváros térrendezése, így 
a két játszótér felújítása mellett 
térkövezés valósult meg, a Kos-
suth tér növényekkel, díszítőele-
mekkel és padokkal újult meg. 
Továbbá ebből a pályázatból si-
került megoldani egy kerékpár-
tároló kialakítását, egy nyilvá-
nos illemhely építését, a Temp-
lomkertben új tér került kiala-
kításra, valamint a virágpiac is 
megújult – fogalmazott Dobos 
László polgármester, aki azt is 
kiemelte, hogy a beruházás ke-

retében kialakított terek rendez-
vények, koncertek lebonyolítá-
sára is alkalmas helyet biztosí-
tanak.

Kovács Sándor országgyűlé-
si képviselő beszédében felidéz-
te a gyerekkorát is, és azt kí-
vánta, hogy harminc, negyven 
év múlva a közönség soraiban 

álló gyerekek közül valaki egy 
karcagi fejlesztést így tudjon 
beharangozni, ahogy most ő, és 
ahogy ő játszott annak idején 
ezen a játszótéren. - Kitűnőek 
ezek a játékok, de annak ide-
jén minket nem zavart, ha fára 
kellett mászni. Ugyanakkor azt 
látom, hogy a 21. században a 
gyerekeknek kell egy ilyen biz-
tonságos játszótér, ami fejlesz-
ti a mozgáskoordinációjukat. Jó 
azt apaként látni, hogy ide biz-
tonsággal lehet hozni a gyere-
keket, és ezt nemcsak a gyere-
kek élvezik, hanem az őket kí-

sérő szülők, nagyszülők is, hi-
szen, ha nyugodtan lehet itt a 
gyermek, akkor az mindenki-
nek jó – fogalmazott a képvise-
lő, aki azt is hangsúlyozta, hogy 
Karcag az ország egyik leg-
szebb és legjobban parkosított 
városa.

Az ünnepségen az átadást jel-

képező nemzeti színű szalagot 
Kovács Sándor és dr. Fazekas 
Sándor országgyűlési képvise-
lők, valamint Dobos László pol-
gármester vágta át. Ezt követően 
a vendégek a projekt többi hely-
színét is felkeresték. A Torony-
ház melletti játszótéren pedig két 
fa elültetésére is sor került.

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő a jelenlegi be-
ruházás mellett örömmel be-
szélt az elmúlt időszak karcagi 
fejlesztéseiről is. - Érdemes ki-
emelni a Kisújszállási út belte-
rületi szakaszának a felújítását 
és a Kosárlabdaliget megépülé-
sét a Nagyvénkertben, sőt egy 
új műfüves pálya is hadrendbe 
lépett az ipari iskolában. Most 
pedig a „Zöld város kialakítása” 
program keretében két játszótér 

és piacfelújítás is történt. Gra-
tulálok az önkormányzatnak – 
fogalmazott dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő.

A projektzáró ünnepség foly-
tatásaként a Városi Sportcsar-
nokban interaktív kézműves vá-
sár, Bringa Akadémia kerékpá-

ros verseny várta az óvodáso-
kat és iskolásokat, valamint ze-
nés műsorral készült a gyere-
keknek Karcagi-Nagy Zoltán és 
Andy, Házi-Sáray Mária és ta-
nítványai.

Kapás Mónika

Játszóterek is megújultak a városközpont fejlesztése során

Budapesten díjazták a Ma-
gyarország legszebb konyha-
kertjeit. Kovács Szilvai ötlet-
gazda, Karcag alpolgármeste-
re és Farkas Sándor, az Agrár-
minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára adta át Budapes-
ten a díjakat, ahol szép kar-
cagi siker is született, a Ma-
darász Imre Egyesített Óvo-
da SZIM óvodája országos 
díjat kapott konyhakertjé-
re. Képünk az oviban készült, 
ahol Szabóné Szentesi Má-
ria óvodavezető és az ovisok 
mutatják büszkén országos 
díjukat.

Az óvodavezető elmond-
ta, a kezdetek óta részt vesz-
nek a Legszebb konyhaker-
tek versenyben, s mint Zöld 
bázisóvoda, sokat tesznek 
a gyerekekkel és szüleikkel 
is egész évben azért, hogy 

minél környezettudatosab-
ban éljenek óvodán kívül is 
a SZIM-es gyerekek. Az ovi-
ban megtermelt javakat - re-
tek, hagyma, saláta, karalábé 

stb.- közösen fogyasztják el a 
tízórai, uzsonna mellé. A kis-
kert művelése közben meg-
figyeléseket is végeztetnek a 
kicsikkel az óvónők.  

Országos díjat kapott a SZIM óvoda konyhakertje ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 
értesíti a város lakosságát, hogy 

2018. november 29-én (csütörtökön) 
15 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
általános közmeghallgatással egybekötött ülést tart, 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. 
(Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson 
– a napirendek megtárgyalása előtt – 

az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester

A Toronyház mögötti játszótéren Dobos László polgármester, 
dr. Fazekas Sándor és Kovács Sándor országgyűlési képviselők fákat ültettek

Európai uniós előírásoknak megfelelő játszóterek várják a családokat 
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Nyílt napot tartott a Kar-
cagi SZC Varró István Szak-
gimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma októ-
ber 25-én, csütörtökön. A 
programon a diákok és szü-
leik megismerkedhettek az 
iskola által kínált szakkö-
zépiskolai és szakgimnázi-
umi képzésekkel, valamint 
ki is próbálhatták gyakor-
latban az egyes szakmá-
kat. 

A nyílt napon elsőként Sza-
bó István, a KSZC Varró Ist-
ván Szakgimnáziuma, Szak-

középiskolája és Kollégiuma 
intézményvezetője köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
Pardi Sándor, a Karcagi Szak-
képzési Centrum főigazgató-
ja és Szepesi Tibor, az Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizott-

ság elnöke szólt a diákokhoz 
és szüleikhez.

Mindhárman kiemelték, hogy 
egy jó szakma választásával 
a tanuló biztosítja a jövőjét, a 

megélhetését, azt, hogy fel-
nőttként nemcsak önmagát, 
hanem családját is megfelelő-
en el tudja majd tartani.

Mint elhangzott, a Karca-
gi Szakképzési Centrum fo-
lyamatosan figyelemmel kí-

séri a szakmák alakulását a 
térségben, és ehhez igazít-
ja a képzési palettáját. Karca-
gon 125 éve folyik a szakkép-
zés, amelyben a „Varró” 1969 
óta vesz részt. Képzéseik kö-
zött megtalálhatóak a szak-
középiskolai (asztalos, eladó, 
épület- és szerkezetlakatos, 
festő-mázoló-tapétázó, gépi 
forgácsoló, hegesztő, ipari gé-
pész, központifűtés- és gázhá-
lózat rendszerszerelő, női sza-
bó, pincér, szakács, szárazépí-
tő, szociális gondozó és ápoló, 
villanyszerelő) és szakgimná-
ziumi képzések (irodai titkár, 
gazdasági informatikus, sport-
edző, gyakorló ápoló), amelye-
ket a nyílt napon a részt vevők 
ki is próbálhattak. Minden ér-
deklődő egyórás szakmai fog-
lalkozáson vett részt azon a 
képzési területen, amely a leg-
jobban érdekelte, majd a to-
vábbi szakmákba is bepillan-
tást nyertek a diákok.

Kapás Mónika

Ünnepélyes keretek között mutatták be „A karcagi hitélet em-
lékei” című könyvet október 26-án, pénteken a Déryné Kultu-
rális Központban. A kötetben a karcagi református és katolikus 
hitélet mintegy 200 éves múltja mellett 15 családtörténet is ol-
vasható, de régi egyházi írások, dokumentumok is helyet kaptak.

A megjelenteket Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános kö-
szöntötte, majd Horváthné Pandur Tünde tanárnő szavalata és a 
Györffy István Katolikus Általános Iskola kamarakórusának elő-
adása után dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, a kötet 
megálmodója ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a most megjelent „A 
karcagi hitélet emlékei” című kötetet. - 2015-ben Szent István meg-
koronázásának évfordulója közeledtével felmerült többekben, hogy 
érdemes lenne egy olyan kiadványt megjelentetni, amely a családok 
oldaláról mutatja be az egyházi életet, amely rögzíti azokat a dolgo-
kat, amelyek lassanként a múlt homályaiba vesznek, a 20. század-
ba nyúlnak vissza – elevenítette fel a könyv ötletét dr. Fazekas Sán-
dor. A képviselő akkor megkérte a választókörzet polgármestereit, 
az egyházi vezetőit, hogy gyűjtsék össze ezeket a kincseket, fotókat, 
a hozzá kapcsolódó történeteket keresztelőkről, jeles családi esemé-
nyekről, konfirmálásokról, első áldozásokról, bérmálásokról.

Dr. Fazekas Sándor örömét fejezte ki, hogy nagyon sok csa-
lád felvállalta ezt a feladatot, és ezáltal létrejött ez a kötet. A 
képviselő hangsúlyozta, hogy a közösség által létrehívott egy-
házak milyen nagy értékkel bírnak, és milyen nagy menedéket 
jelentenek a családoknak.

A kötetről ezt követően a szerkesztője, Osváth Sarolta és a létre-
hozásában közreműködő Galisz Tamás is szólt néhány szót.

Gulyás Zsolt plébános elmondta, hogy ez a könyv csupán egy met-
szetet ad az államosítás előtti nagy egyházi életről, és lennie kellene 
még egy könyvnek. Ezért bátorít mindenkit, hogy akinek van ott-
hon képe a hitéletről, első-áldozásról, bérmálásról vagy a reformátu-
soknál a konfirmálásról, akkor az ossza meg velük. - Ez nem csupán 
egy képeskönyv, hanem rámutat a szüleink, nagyszüleink élő hitére, 
ami az előző rendszert is kibírta. Valami olyasmi fogalmazódik meg 
bennem, hogy a hitnek az átmentése. Hogy hogyan tudjuk azt a hi-
tet átmenteni, ami a nagyszüleinkben benne volt? Amit semmilyen 
ideológia, semmilyen rendszer nem tüntetett el – fogalmazott Gu-
lyás Zsolt atya, majd dr. Fazekas Sándorral együtt megköszönte va-
lamennyi közreműködő segítségét a könyv létrehozásában.

Kapás Mónika

Egy kötetben 
„A karcagi hitélet emlékei”

A Déryné Kulturális Központban október 20-
án, szombaton az I. Karcag Kupa nyílt orszá-
gos Rummikub versenyen az Életet az Évek-
nek Nyugdíjas Klub tagjaiból alakult karca-
gi Rummikub iskolás, aktív dolgozó és szép-
korú tagjai mellett budapesti, kabai, egri, haj-
dúszoboszlói, nádudvari versenyzők is indul-
tak. A Rummikub egy társasjáték, melynek a 
rablórömihez hasonló szabályai vannak, de 
lényeges különbség, hogy nem kártyalapok-

kal, hanem azokat helyettesítő műanyaglapok-
kal kell játszani, amiket kis tartókon vagy táb-
lán kell elhelyezni, ezért táblás röminek is hív-
ják. A verseny 40 indulója közül a legidősebb 
versenyző egy nádudvari hölgy volt, aki 78 éve-
sen ült asztalhoz, a legfiatalabb a karcagi Sza-
bó Lackó volt, akivel 8 évesen nagymamája 
szerettette meg ezt a játékot. Az országos ver-
senyen helyezést elérők Szepesi Tibor önkor-
mányzati képviselőtől vehették át a díjakat.

Rummikub versenyt rendeztek a Dérynében 

Nyílt nap a „Varró”-ban

A könyvbemutatón közreműködött 
a Györffy István Katolikus Általános Iskola kamarakórusa 

Képünkön Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános, Osváth Sarolta,
 a kötet szerkesztője és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő
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A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia felkérte az Országos Lelkipászto-
ri Intézetet, hogy szervezze és segítse az 
„Egymillió gyermek imádkozza a rózsa-
füzért” című kezdeményezést, amely-
nek célja az volt, hogy minél több gyer-
mek kapcsolódjon be a 2018. október 
18-ai közös imádságba. A kezdemé-
nyezés keresztény közösségektől, Vene-
zuelából indult 2005-ben. 

Ezen a napon, helyi idő szerint 9 óra-
kor világszerte gyermekek imádkoztak 
fél órán át a békéért és az emberiség 
egységéért. 

A Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskola 258 tanulója, valamint a vá-
ros iskoláinak hittanos tanulói vettek 
részt a közös imádkozáson a Szent Ist-
ván Római Katolikus Templomban. 

A közös imádkozás kezdetén Gulyás 

Zsolt atya, az iskola lelki vezetője szólt 
a kezdeményezés céljáról és a rózsafü-
zérről. Az angyaloknak királynéja ének 
után következett a közös imádkozás. 

Zsolt atya a bevezető résznek volt 
az előimádkozója, a tizedeknél pedig 
az iskola ötven tanulója.

Az iskola jelenlévő tanulói a teljes ró-
zsafüzért elimádkozták, míg a templo-
mi kivetítőn minden titokhoz egy-egy 
kép volt látható.

A közös imádkozás végén Zsolt atya 
Szent Pio atya mondását idézte:

„Mennyire megváltozna a világ, ha 
egymillió gyermek imádkozná a ró-
zsafüzért!”

Emellett a mi tanulóink is tanúsá-
got tettek.

Kovács Miklós Istvánné
 igazgató

„Míg élünk, Istennek élünk, s ha 
meghalunk, Istennek halunk meg. Te-
hát akár élünk, akár meghalunk, az 
Úréi vagyunk.”        Rómaiaknak 14,8

Mindenszentek alkalmából a Kar-
cagi Nagykun Református Általános 
Iskola diákönkormányzata kilátoga-
tott a Déli temetőbe, és tiszteletét tet-
te Tekintetes Nemes Kálmán Sándor 
karcagi születésű reformkori politi-

kus, egykori Jászkun alkapitány sír-
emlékénél.

E napon kegyelettel emlékeztünk is-
kolánk egykori tanítója, Magyar Imre 
Lajos síremlékénél is, aki a Nagykun 
Református Elemi Iskola alapítója és 
kántortanítója volt.

Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola

diákönkormányzata

„Egymillió gyermek 
imádkozza a rózsafüzért” Az egyik legmegosztóbb ünnep Magyarországon, mert akár elfo-

gadjuk akár nem, hazánkba is betört a Halloween őrület. De miről is 
van szó? Ünnep-e egyáltalán? Vagy még találóbb, ha azt kérdezzük 
utána olvasva az eredetének, érdemes-e ünnepelni? Egy biztos, a gye-
rekek imádják, tehát szülőként és pedagógusként is azt vallom: igen! 
Megnyugtató látni, hogy hazánkban is kezd átértékelődni a korábbi 
évek tévhite, miszerint a Halloween nem más, mint Amerika-után-
zó, hitgyalázó ünnep. Az emberek többsége már látja, hogy ez az ün-
nep nem kívánja, hogy töklámpásra cseréljük a koszorúkat, mécse-
seket, amelyekkel elhunyt szeretteink sírját díszítjük Mindenszentek-
kor, vagy hangosan bulizzunk ahelyett, hogy halottaink emlékének 
adózva csendben magunkba szálljunk. Sokan még mindig nem tesz-
nek különbséget Halloween, Mindenszentek és halottak napja kö-
zött, pedig nemcsak dátumaikat, hanem hagyományaikat tekintve is 
jelentősek az eltérések.

Halloween ünnepét október 31-én tartják. Maga a ’halloween’ szó 
Mindenszentek előestéjét jelenti, amely az angol ’All Hallows Eve’ ki-
fejezésből alakult ki. Az ősi kelta hiedelem szerint, ezen a napon pró-
bálnak visszatérni az elhunytak az élők világába. Áldozatok bemuta-
tásával és szertartásokkal próbálták meg távol tartani a szellemeket, s 
hogy még hatékonyabb legyen a lelkek távol tartása otthonaiktól, kü-
lönféle ijesztő, kísérteties jelmezbe öltöztek ilyenkor az emberek.

Rémisztő éjszaka, rémes jelmezek… házról házra járva cukor-
ka gyűjtés. A gyerekek számára ezt jelenti a Halloween. Nekünk 
felelős szülőknek, pedagógusoknak a feladata úgy tálalnunk ezt az 
eseményt számukra, hogy szórakoztató és maradandó élmény le-
gyen. 

Október 31-én több, mint 80 gyerekkel és kísérő szülővel elindul-
tunk cukrot kérni. Hangos „Trick or Treat” kiabálás kíséretében ko-
pogtattunk házról házra, majd külön időpontban az óvodás és is-
kolás korosztálynak változatos és szórakoztató programokat szer-
veztünk. Volt itt angol nyelvű vetélkedő, tánctanulás, tökfestés, 
célbadobó verseny, almahalászat, evés-ivás és disco. Lelkes, segítő-
kész szülők, még lelkesebb gyerekek garantálták a party sikerét.

A Halloween-t lehet ünnepelni, el lehet tőle zárkózni, de egy dol-
got nem lehet megkérdőjelezni, ez az ünnep az angolszász hagyo-
mányok szerves része, és egyben egyik legnépszerűbb eseménye az 
angol/amerikai gyerekek körében. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel 
azonosulnunk kell nekünk is, de angoltanárként fontos számunk-
ra, hogy a Kids Club-os gyerekek kicsit jobban megismerkedjenek 
ezzel az ünneppel, ugyanis ha átgondoltan, felelősséggel tanítjuk 
gyerekeinket, és hallanak tőlünk idegen szokásokról, kultúrákról, 
akkor világlátásuk, szemléletmódjuk is bővül. Ezáltal nyitottab-
bak és elfogadóbbak lesznek új dolgokra, ami az idegennyelv tanu-
lás sarkalatos pontja.

Szeretném megköszönni a családomnak, a tanáraimnak, Dobos 
Grétának és Tóth Juditnak, a szülőknek, hogy közreműködésük-
kel egy igen tartalmas programot és legfőképp maradandó élményt 
nyújthattunk tanulóinknak.

Kovácsné Illés Tóth Anita 
nyelviskola-vezető

(X)

Halloween a Kids Club-ban
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HIRDETMÉNYEK

„Ha Izrael földje a zsidó nem-
zet szíve, akkor Jeruzsálem a 
szívének a szíve.” Ben Gurion,

Izrael első miniszterelnöke

Salamon halála után a ter-
hektől elégedetlen északi tíz 
törzs megalakította külön ki-
rályságát, míg a déli kettő a sa-
játját (Izrael és Júdea). Meg-
szűnt az egységes zsidó király-
ság. I.e. 722-ben az asszírok le-
igázták Izraelt, majd Júdea ki-
rályságát. A népet vagy elhur-
colták, vagy részben száműze-
tésbe menekült. I.e. 587-ben a 
babiloniak foglalták el Izrael 
földjét. Az ellenállás miatt le-
rombolták az első templomot, 
kirabolták, és az itt élő zsidó-
kat, főleg a vezetőiket a birodal-

mukba elhurcolták. Ekkor tör-
tént meg az első szétszóratás, 
amikor a zsidók egy része már 
nem Izraelben élt, de mindig 
készültek visszatérni. Kürosz 
perzsa király i.e. 538-ban meg-
hódította Babilont. Ekkor enge-
délyezte a zsidók visszatérését 
Izraelbe, és a Templomból elra-
bolt vallási kincseket is vissza-
adta. Hazatérésük után meg-
kezdték a II. Templom építé-
sét. A perzsák uralma alatt vi-
szonylagos autonómiában él-
tek a zsidók, és sokan visszatér-
tek őseik földjére. A perzsa bi-
rodalmat Nagy Sándor legyőz-
te i.e. 332-ben. Birodalmából 
a ptolemaioszok uralták ezt a 
területet. Nagy Sándor halá-
la után a szeleukidák voltak e 

terület urai. Egy ideig hagy-
ták a zsidókat a saját vallásuk 
szerint élni. Majd erőszako-
san kezdték terjeszteni a helle-
nizmust. A szakadást az okoz-
ta, hogy a II. Templomot meg-
szentségtelenítették azzal, hogy 
bálványaikat betették oda. A 

hasmoneusok vezetésével, Je-
huda Makkabival az élen a zsi-
dók fellázadtak, és legyőzték a 
szeleukidákat i.e. 142-ben, és is-
mét mintegy 80 évre önálló zsi-
dó állam alakult. Aztán jöttek 
a rómaiak. Érdekesség a fen-
ti időszakokból az, hogy a bi-

rodalmak jól dokumentálták 
történelmüket. Ebből kiderült, 
ezen a területen csak egyetlen 
nép volt, amely élt és ellenállt, 
és ez a zsidóság volt. Senki más. 
(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Yardeni, ahol Keresztelő Szent János Jézust a Jordánban megkeresztelte

Lapzárta: 
2018. november 12. 

(hétfő) 12 óra

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 
Györffy István Katolikus Általános Iskola 

(5300 Karcag, József Attila utca 1.) 
pályázatot hirdet:

matematika - fizika, vagy bármely szakos 
technika – bármely szakos

rajz – bármely szakos
informatika - bármely szakos 

tanári munkakörök betöltésére.

A munkakörök betöltésénél előnyt jelent az egyete-
mi és többszakos végzettség. (Pályakezdők, gyakornoki 
státuszban lévők is jelentkezhetnek.)

A munkaviszony teljes munkaidős, határozott időre 
szóló, a későbbiekben lehetőség van határozatlan idejű 
munkaviszony létesítésére.

Bérezés a pedagógus életpálya bértáblázata szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptem-

ber 01-től folyamatos.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

katolikus plébánosi ajánlás, szakmai önéletrajz, vég-
zettséget igazoló okirat másolat, erkölcsi bizonyít-
vány.

A pályázat benyújtásának módja: 
 - e-mail-en: gyorffykataltisk@gmail.com, Kovács Miklósné 

igazgatónak címezve;
 - postai úton: 5300 Karcag, József Attila utca 1.;
 - személyesen. 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb kérdés esetén a 
06/59-503-435 vagy a 06/30-676-6220 telefonszámon, 
illetve az adott e-mail címen lehet érdeklődni.

Egyéb információ az iskoláról a www.gyorffykataltisk.hu 
honlapon található.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesület 

Karcagi Csoportja 2018. december 01-jén rendezi 
ÉV VÉGI ZÁRÓÜNNEPSÉGÉT. 

Helyszín: EURO Kft. Karcag, Széchenyi sgt. 52. 
Jelentkezési határidő: 2018. november 22.

Minden kedves tagtársunkat szeretettel várunk! 
Vezetőség

HIRDETMÉNYEK

2018. november 9. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
 - napi hírműsor
18.25 Gyermekpercek:
 Karcagi-Nagy Zoltán és Andy zenés
 gyerekműsora
18.55 Agrárpercek 
19.05 Nagykunsági krónika - magazinműsor
 - Zöld város projekt
 - Zöld város projekt őszi játszóház
 - Kun emlékhely avatás
 - Ovisok sportvetélkedője
 - Városismereti séta Pánti Ildikóval
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 A Kunok Hazája filmbemutató 
 gálaestje

2018. november 13. kedd 
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise 
20.40 Tomajmonostorai bucsú 2018 
 - összefoglaló
21.40 Tiszaszentimrei Falunap 2018 
 - összefoglaló

2018. november 14. szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.45 Túri Vásár 2018 - összefoglaló
21:50 Mihály-napi Sokadalom 
 Kunhegyesen 2018 - összefoglaló

2018. november 15. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek:
 Házi-Sáray Mária és növendékei 
 zenés műsora
18.55 Agrárpercek
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális Kérdések
 Stúdióvendég: Koncz Tibor
 Téma: református egyház programjai
 Karcagi hírek
 Háttér
 Stúdióvendég: Bosnyák Imre  
 Téma: miniszteri elismerés      
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Megemlékezés és koszorúzás 
 a Művészeti Iskolánál

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

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. november 16-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Felhívás
„A hűvösebb idő beköszöntével egyre többen hasz-

nálják nagyobb terhelés mellett a tüzelő-, fűtőberen-
dezéseket. Megyénk sajátosságaiból adódóan számos 
háznál találhatók szilárd tüzelőanyaggal működő ka-
zánok, valamint kályhák. Nem mindegy azonban, hogy 
ezekben mit égetünk el.

A katasztrófavédelem arra kéri az állampolgárokat, 
hogy csak olyan tüzelőanyaggal gyújtsanak be, ame-
lyeket a berendezés gyártója ajánl, attól ne térjenek el. 
Bevett gyakorlat sajnos számos háztartásnál, hogy a la-
kók szemetet - gumi és műanyag hulladékot, kőolaj-
származékokkal szennyezett rongyot, illetve lakkozott, 
festett fát - égetnek el a kazánokban, hiszen így meg-
szabadulnak a feleslegessé vált szeméttől, ráadásul hőt 
termelnek vele.

Ez a magatartás azonban számos veszélyt rejt ma-
gában. A hulladék kazánokban, kályhákban történő 
elégetésével nemcsak káros anyagok kerülnek a lég-
körbe, hanem felgyorsul a kémények belsejében a kát-
rány- és koromlerakódás. A füstelvezető keresztmet-
szetének csökkenésével megnő annak belső hőmér-
séklete a fűtés során, amely végső soron kémény- és 
lakástüzet, valamint szén-monoxid visszaáramlást is 
eredményezhet. Fontos erre felhívni a figyelmet, hi-
szen minden ötödik lakástűz a kéményből indul ki! 
A szakemberek szerint a legjobb olyan fával tüzelni, 
amely hasábokra vágva, szellős helyiségben szárad mi-
nimum egy, de inkább két évig. A szárítással nemcsak a 
fa fűtőértéke növekszik, hanem a károsanyag-kibocsá-
tása is csökken. Ha valaki csak két hétig fűt háztartási 
hulladékkal, akkor annyi kátrány rakódik a kémény fa-
lára, mint normál fűtőanyag esetén a teljes fűtési sze-
zonban.

Téli időszakban megnő a szén-monoxid mérgezés ki-
alakulásának veszélye. Ez akkor jön létre, amikor egy 
nyílt égésterű fűtőberendezés elhasználja a helyiség 
levegőjét, és nem biztosított az oxigén utánpótlása. A 
problémák megelőzhetők, ha a jól szigetelő nyílászá-
rókra résszellőzőt szerelnek, illetve a biztonságérzet 
növelhető egy szén-monoxid érzékelő beszerzésével is. 
Fontos, hogy jó minőségű eszközt vásároljanak, hiszen 
egy nem megfelelő érzékelő hamis biztonságérzetet 
kelthet, és nem is biztos, hogy időben jelzi a veszélyt. A 
jó minőségű szén-monoxid érzékelők listája megtalál-
ható a katasztrófavédelem honlapján, mint ahogy azo-
ké is, amelyek megbuktak az ellenőrzéseken.

A problémák megelőzhetők, ha a tulajdonosok éven-
te legalább egyszer, szakértővel ellenőriztetik a fűtő-
berendezéseket és a kéményeket, hiszen a szennye-
ződések rontják a berendezés hatékonyságát, és nö-
velik a balesetveszélyt. A családi házakhoz a lakosság-
nak kell megrendelnie az ingyenes kéményellenőrzést 
és -tisztítást. Ehhez telefonon a 1818-as számot tár-
csázva, majd a 9-es és az 1-es gombot megnyomva le-
het időpontot foglalni, de mindez interneten is meg-
tehető a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat oldalon.”

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

KARCAGI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

2018. december 3. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a 
lakosság részére:
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Meghívó
NTP-HTTSZ-18-0019

A Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőközössége tisztelettel meghívja
 Önt és kedves családját

2018. november 17-én, szombaton 14.00 órakor kezdődő
szakmai programjára, a

XV. OVI-GÁLÁRA,
amely a Déryné Kulturális Központ 

földszinti színháztermében kerül megrendezésre.
A szakmai program keretében intézményünk valamennyi óvodájából műsort adnak óvo-

dásaink és az óvodapedagógusok, amelynek célja szakmai partneri hálózat erősítése.
A gálán városunk valamennyi óvodája gyermekműsort ad elő.

A rendezvényre belépőjegyek az óvodákban térítésmentesen igényelhetők.

Tisztelettel és 
szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját
 2018. december 1-jén 

(szombaton) 
19.00 órától kezdődő

MŰSOROS ESTRE
Helyszín:

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kiskulcsosi Általános Iskolai 

Tagintézmény tornaterme

A rendezvény fővédnökei:

  Kovács Sándor dr. Fazekas Sándor
 országgyűlési képviselő  országgyűlési képviselő

Dobos László,
Karcag város polgármestere

Védnöke:

Sági István, 
a Karcagi Tankerületi 

Központ igazgatója

A rendezvény bevételét a szervezők az iskola kerítésének
 felújítására fordítják.

Vacsorajegy 5000 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 egyeztetés alapján történik: 
Némethné Koczka Erzsébet 

06/30-451-6976 

„Együtt – Szövetségben”

a NATO szervezetek Magyarországon

című kiállítás

MEGYNYITÓJÁRA

A kiállítást a Honvédség és Társadalom Baráti kör Székesfehérvári Szervezete a 
Magyar Atlanti Tanács támogatásával állítja ki Karcagon.

A Baráti Kör célkitűzése, hogy a civil szervezetek erejével és lehetőségeivel segítse 
Magyarország biztonsága megteremtését. Meggyőződésük, hogy a társadalom min-
den szereplője, együtt a honvédség katonáival alkothat olyan erőt, amely képes meg-
védeni az országot. 

Magyarország két évtizede tagja a világ legerősebb katonai szövetségének, az Észak-
atlanti Szerződés Szervezetének (NATO). A szövetségi tagság az ország biztonságának 
alapköve és lehetővé teszi alapvető nemzeti érdekeinek érvényesítését, Magyarország 
szuverenitásának, területi épségének védelmét. Az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke, a 
kollektív védelem elkötelezettsége, az „egy mindenkiért, mindenki egyért” alapelvével 
való azonosulás Magyarországot egy azonos értékrendet követő, szoros érdekazonos-
ságban lévő nemzetközi közösség aktív tagjává teszi. 

MEGHÍVÓ

Időpont: 2018. november 16. (péntek) 14.00 óra

Helyszín: Györffy István Katolikus Általános Iskola 
 (Karcag, József A. u. 1.)

A kiállítást megnyitja: dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

Iskolanyitogató 
címmel, több alkalommal foglalkozásra 

hívja és várja a nagycsoportos óvodásokat. 
Célunk, hogy megismerjék az iskolát, 

a leendő tanító néniket és a helyi hagyományokat. 
Első Iskolanyitogató foglalkozásunkat 

2018. december 04-én 16.15 órakor tartjuk, 
amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődő 

nagycsoportos óvodásokat.
Érdeklődni: 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.
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Anyakönyv
Születés

2018. október 29.
Baranyi Zita - Varga Imre 
Kg., Papp Béla utca 6/c

Milán Imre

2018. november 05.
Szabó Mária - Birinyi Tibor
Kg., Erdei utca 27. 

Áron

Halálozás
Varga Elemér 
 (1973)

Tóth Károly Mihály 
 (1952)

November 10. (Szombat)
MUNKANAP! 

November 11. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Csoportos Keresztelés

2018. november 24-én 
(szombaton) 16.00 órakor

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a keresztség szent-
ségében szeretnének részesülni. A felnőttek részére ke-
resztelési megbeszélést tartunk, amely időpontokat a je-
lentkezési lap átadásakor egyeztetjük. 

A keresztelési adatlap a plébánia weboldaláról letölthe-
tő (http://karcag.plebania.hu), vagy a plébániai hivatalban 
kérhető és kitölthető.

Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy Gulyás Zsolt 
plébánosnál lehet (06/30-417-2713).

Karcagi Római Katolikus Egyházközség 
5300 Karcag, Széchenyi I. sgt. 2.

Tel: 06/59-401-655, e-mail: karcag@plebania.hu

A KArCAgi rómAi 
KAtoliKus templombAn

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 

reggel 07.00 óráig).

November 11.

 Dr. Domán György

 Karcag, Ady Endre utca 58.

 Tel.: 06/30-434-5950

 - Kárfelvevő, kárügyintéző (Kisújszállás),
 - Szociális munkás és tanácsadó (Kunmadaras),
 - Nevelő (Kisújszállás),
 - Minőségi ellenőr - IFS megbízott (Karcag),
 - Host, hostess (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Kunmadaras),
 - Hírlapkézbesítő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, Kisúj-

szállás),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Kertész - zöldségtermesztő (Berekfürdő),
 - Vadász (Karcag),
 - Halász (Karcag),
 - Lakatos (Kunmadaras),
 - Forgácsoló (Kunmadaras),
 - Marós (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Szennyvíztelep-kezelő (Karcag),
 - Ivóvízhálózat-karbantartó (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Egyéb takarító és kisegítő - részmunkaidős (Kisújszállás),
 - Futár (Kisújszállás),
 - Konyhai kisegítő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Kar-
cag, Kisújszállás),

 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás - egyszerűsített fog-
lalkozás (Eger),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású - állatgondozó 
(Karcag),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású (Berekfürdő).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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Ingatlan
Karcagon, a Villamos utcán eladó 
egy 100 m2 alapterületű, részben 
felújított, 3 szobás, régi típusú la-
kóház, nagy kerttel, egyedi fűtés-
sel, ipari árammal, 100 m2-es al-
sóépülettel. Tel.: 06/30-350-6026.
Régi típusú rendezett parasztház 
eladó Karcagon, az Attila utca 47. 
szám alatt. (Víz, villany, cserép-
kályha van.) Tel.: 06/59-300-842, 
06/59-300-322, 06/30-713-7254, 
06/30-903-1697.

Teljes körűen felújított, régi tí-
pusú, 100 m2-es ház, 880 m2-es 
telekkel eladó. Társasházi lakás-
csere is érdekel 2. emeletig. Tel.: 
06/30-219-6813.
Karcagon, a Bajza utca 15. szám 
alatt felújításra szoruló családi 
ház tehermentesen eladó. Víz, 
villany, gáz van. Irányár: 5,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-570-9331.
Zugkert I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kunyhó, 
villany, víz, kövesút van. Ugyanitt 
2 db szőlőprés olcsón eladó. Tel.: 
06/59-313-584, 06/30-245-6421. 

Omladozó kis házat keresek Kar-
cagon, a Madarasi út - Zöldfa ut-
ca - Dózsa György út által határolt 
területen 2,5 M Ft-ig. Tel.: 06/20-
805-2338.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyha-
készen, kalodába rendezetten, 
sorba rakva (bükk, tölgy és gyer-
tyán vegyesen). Ára: 14.000 Ft/
kaloda. Ingyenes házhozszállítás-
sal. Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-
351-6936.

Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, 
méret: 120x150 cm. Szállítás és 
rakodás megoldható. Tel.: 06/70-
370-1149.

Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megun-
ta a régi dolgait? Megveszem a 
legmagasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-853-4323. 

Eladó kisszemű napraforgó-
mag (házhoz szállítva 10.000 
Ft/q) kis tételben is. Vörös cirok-
mag (4.500 Ft/kg), méz házhoz-
szállítás: akác (2.000 Ft/kg), ve-
gyes kristályos (1.500 Ft/kg). Tel.: 
06/30-963-5073.

Eladó akácerdő méhészeti telep-
helynek (1738 m2, Cserhát-vonal). 
Kút, méhitató és pergetőhely 
van. Érdeklődni Szabó Istvánnál 
a következő telefonszámon le-
het: 06/30-852-96071. 

Eladó 28-as női kerékpár, 1 db 
ágyneműtartós heverő, felniből 
készült birkafőző lábas, elektro-
mos meghajtású kukoricamor-
zsoló, 4 gombos tetőcserép. Tel.: 
06/20-241-0849.

Eladó Suzuki Swift (1.3-as, üzem-
képesen, műszaki nélkül, motori-
kusan jó állapotban, 600.000 Ft), 
egyrészes, krómozott, beépít-
hető mosogató (csappal, 10.000 
Ft), ágyazható, bordó színű, plüss 
ülőgarnitúra (45.000 Ft), Tesla le-
mezjátszó (hangfallal, 8.000 Ft). 
Tel.: 06/70-904-8948.

Mosdókagyló (csappal és burko-
latával) 5.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
06/30-326-4531.

Termelői mézvásár november 
10-én (szombaton) a Reggel ut-
ca 33. szám alatt a nagykapuban 
9-13 óráig. A helyszínen vendé-
gem egy gyógyteára! Tel.: 06/30-
696-5288.

Eladó 2 db alig használt Siesta 
kályha 11.000 Ft-ért. Tel.: 06/20-
805-2338. 

Hagyományos gyümölcsfa, hat 
fajta szilva, meggyek, birsalma, 
málna, szeder, stb. a fagyokig 
kapható. Tel.: 06/30-266-2859.

Karcagon a volt vágóhídnál, a 
Kóbor Szívek Alapítványnál kb. 
150-160 kutya napi ellátásához 
(főzéshez), nagy méretű üstbe 
illő kályhát (tűzhelyet) vásárol-
nék. Tel.: 06/59-312-562, 06/30-
944-6062.

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

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- és hátizsákjavítás. Tel.: 
06/59-887-269, 06/70-300-9730.

Üvegezés-képkeretezés! Sári Mi-
hály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Földet bérelnék Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Rászoruló idős ember gondozá-
sát vagy gondviselését vállalom, 
illetve lépcsőház takarítást. Tel.: 
06/30-238-2918.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, kapube-
járók újjáépítését, betonozását, 
udvarok takarítását, terepek tisz-
títását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

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!

Sajtóközlemény
A „KARCAG ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSE 

PROJEKT” ZÁRÓRENDEZVÉNYE 
2018. október 26.

Karcag Városi Önkormányzat és a Karcagi Református Egy-
házközség konzorciumi formában sikeres pályázatot nyúj-
tott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú pályázati felhívás-
ra, amelynek eredményeként a 141 millió forint vissza nem 
téritendő európai uniós forrás jelentős mértékben hozzájá-
rult a Kossuth tér és a Városközpont zöld felületeinek fejlesz-
téséhez.

Az Önkormányzat a projekt keretében a Kossuth téren fa- 
és cserjeirtást, növényültetést, növényszigetek telepítését, lo-
csolórendszer fejlesztését, fém pergolás új egyedi padrend-
szer kihelyezését, valamint egyedi fém rózsalugas telepíté-
sét valósította meg. A Bajcsy-Zsilinszky utcán kiszolgáló egy-
ségekkel ellátott, akadálymentesített, közterületi nyilvános 
mosdó, a Városháza hátsó bejáratánál fedett, térkő burkolat-
tal ellátott 30 férőhelyes kerékpártároló épült. 

A beruházás keretében az európai uniós előírásoknak 
megfelelően megújultak a játszóterek a Toronyház mögötti 
és rendőrség előtti téren. Az öntött gumiburkolaton, kombi-
nált mászóvár, egyensúlyozó szett, álló mérleghinta, trambu-
lin, mászóka és körforgó létesült.

A fejlesztés eredményeként a templomkertben, valamint a 
rendőrség előtt térkő burkolatú, rétegrendjében vízáteresztő 
sétányok épültek. A virágpiac területén az árusítóhelyekhez 
vezető akadálymentes járdaszakasz, a terület teljes térburko-
lása és a vízelvezetés korszerűsítése készült el. 

A projekt 2017. június 1-jén indult, és a terveknek megfe-
lelően 2018. november 30-ig megvalósul. A Széchenyi 2020 
programnak köszönhetően komfortos környezet fogadja a 
karcagi lakosokat és a városba érkező turistákat. 

A projektről további információkat a www.karcag.hu olda-
lon olvashatnak.

További információ kérhető:
Pengő Ferenc ügyvezető
Kun-Média Kft.
H-5300 Karcag, Madarasi út 9-11.
Mobil: +36 30 2238844;
E-mail: karcagtv@gmail.com

Karcag Városi Önkormányzat - mint konzurciumvezető - és a 
Karcagi Református Egyházközség - mint konzorciumi tag -  
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-
15-JN1-2016-00011 „Zöld város kialakítása” című pályázat 
keretében 141 millió forint vissza nem térítendő európai uni-
ós támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként je-
lentős mértékben megújult a Kossuth tér és a Városközpont.
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SPORT

Az év – számunkra – utolsó 
nagy versenyét rendezték meg 
Egerben, illetve Felsőtárkány ha-
tárában. Az utóbbi időben már 
nagyon hozzászoktunk a jó idő-
höz, a száraz, napsütéses erdők-
höz. Most erről szó sem volt. 

Az első fordulót szombat dél-
előtt borús, esős, helyenként sza-
kadó esős időben, egyébként 
gyönyörű őszi színekben pompá-
zó terepen rendezték meg. Már 
itt lehetett érezni, hogy egy do-
bogós helyre számíthatunk. Dél-
után a vár fölötti hegyeken, il-
letve a belvárosban zajlott a 2. 
forduló. Itt már jobb eredmé-
nyek születtek, bár volt, aki ép-
pen itt, a könnyebb terepen hi-
bázott nagy igyekezetében. Va-

sárnap újból a hegyek között kel-
lett bizonyítani. Természetesen 
az eső újból megmosta, legalább 
is a mezőny első felét. Ilyenkor jó 
szemüvegesnek lenni, amit per-
sze nem lehet félretenni a térkép-
olvasás miatt, viszont a vízpety-
tyek nem könnyítik meg a dol-
gunkat. Sebaj! Menni kell, küz-
deni, a nyafogás nem sokat se-
gít. Ilyen körülmények között 
nem sűrűn versenyeztünk év 
közben, de gondolom a többiek 
sem, így sovány vigasz az eső-
re fogni a nehézségeket. Végül is 
nem panaszkodhatunk az ered-
ményekre. Egy sporttársnőnk 
ugyan nem tudott részt venni a 
versenyben – otthon kenegette 
becsípődött idegszálát. Lévainé 

Kovács Róza az 1. forduló 2. he-
lyezése után összekapta magát, 
és nem hagyott kétséget az ösz-
szetett győzelme felől. Balog Edit 
Judit az óvatos kezdés után foko-
zatosan feljavult, és a 3. forduló-
ban már 4. helyen végzett, de ez 
kevés volt a dobogóhoz. Lévai 
Kálmán még nem teljesen egész-
séges, de keményen küzdött. Saj-
nos a városi – igen gyors – fu-
tamban egy ellenőrző pontot el-
rontott, így az összetett jó ered-
mény esélye is elszállt.

Szép gesztus volt Edittől, hogy 
az eredményhirdetésen, virág-
csokorral köszöntötte a dobogó 
legfelső fokán az aranyérmet át-
vevő sporttársnőjét.

Tájfutók

Egerben is bizonyítottak tájfutóink

NB II. 

Kisújszállás-Kováts DSE I. 
Karcag: 8:10

Karcagi győzelmek:
Páros: 

Imrei Ferenc - Szepesi Bence

Egyéni: 
Imrei Ferenc 4
Sebestyén Sándor 3
Skumáth István 1
Szepesi Bence 1

Az átigazolási időszakban 
megerősített kisújszállási csa-
pat ellen hatalmas küzdelem 
során sikerült a három bajno-
ki pontot megszerezni. Az öt 
döntőjátszmás mérkőzésből 
csak egyet nyertünk, így Imrei 
Ferenc 100%-os teljesítménye 
- amelyhez gratulálunk - na-
gyon kellett. 

NB III. 

Kováts DSE II. Karcag - 
Jászkun Volán II. Szolnok: 
11:7

Hazai győzelmek: 
Páros: 

Dr. Hubert Attila - Kovács 
Sándor

Egyéni: 
Dr. Hubert Attila 4
Kovács Sándor 3
Dobrai István 2
Dobó István 1

Igen szoros mérkőzések, ma-
gas színvonalú játék jellemez-
te a találkozót. Minden pontért 
meg kellett küzdeni a rutinos 
vendégek ellen. Gratulálunk a 
csapatnak!

Megyei I. osztály: 

Kováts DSE III. Karcag - 
Jászkun Volán IV. Szolnok: 
11:7

Hazai győzelmek: 
Páros: 

Vál Tamás - Sebők János 1
Nyíri László - Hérmán Sán-
dor 1

Egyéni: 
Nyíri László 2
Vál Tamás 2
Sebők János 2
Hérmán Sándor 2
Takács István 1

A két páros mérkőzés meg-
nyerése után végig vezetve, de 
szoros meccseken nyertük a ta-
lálkozót. Gratulálunk a csapat-
nak az első győzelemhez!

Csornai Csaba

Győzelem minden fronton

A S Z TA L I T E N I S Z
2018. október 27-28. (szombat-vasárnap) 

Kiváló körülmények között, jó mérkőzéseket láthattunk. 
A hagyományoknak megfelelően minden korcsoport iga-

zolt és amatőr versenyzői szerepeltek. 

Karcagi eredmények:
Újonc fiú II. (U11): Monori István - II. helyezés
Újonc fiú (U13): Monori István - III. helyezés

Férfi egyéni (megyei szint): 
Vál Tamás és Fekete Tibor - 16-os főtábla

Férfi páros (összevont): 
III. helyezett: 
Fekete Tibor (Kováts DSE) - Nagy Péter (Szolnoki Volán)
III. helyezett: 
Nyíri László (Kováts DSE) - Mátyás István (Pán SC)

Az erős mezőnyben már helyezést elérni is nagy dolog volt. 
Gratulálunk játékosainknak!

Összességében méltó megemlékezés volt a karcagi asztali-
tenisz nagy alakjairól.

Az utánpótlás korosztályokban a győztesek kupát, a felnőtt 
korosztályban pedig a Tőkés Kerámia szép termékeit vehet-
ték át. Minden helyezett érem díjazásban részült. 

A versenyen 14 település 64 játékosa vett részt. 

Nagy Jenő és Péter László 
emlékverseny

Hungarian Open - 
Szentes

Október 7-én (vasárnap) ke-
rült megrendezése 10 ország 
közel 300 versenyzője részvéte-
lével ez a rangos verseny. Meg-
hívást kapott számos más stí-
lust képviselő, például Kem-pó, 
Shidokan, Ashihara és Kyo-
kushin szervezet is. A karcagi 
karate szakosztályt ketten kép-
viselték. Simonné Gyarmati Il-
dikó KATA forma gyakorlat-
ban versenyzett. Ildikónak szü-
lés után ez volt az első megmé-
rettetése. Ennek ellenére a 16 
induló karatés között az ösz-
szesítésben sikerült megnyer-
nie a versenyt. Ifj. Gyarmati 
Imre a senior abszolut kategó-
riában versenyzett. Mindegyik 
ellenfele legalább 15-30 kg-al 

volt több nála. Ennek ellenére 
így is sikerült minden ellenfe-
lét legyőznie, és ő is a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel. Id. 
Gyarmati Imre a rendezvényen 
mint főbíró vett részt. 

Utánpótlás Magyar 
Bajnokság - Budapest

Október 13-án (szombaton) 
került megrendezésre az után-
pótlás korosztályok magyar 
bajnoksága, amelyen 57 egye-
sület közel 400 karatésa vett 
részt.

A karcagi karate szakosztályt 
két versenyző képviselte. 

Magyar Levente ifjúsági kate-
góriában lépett a tatamira. Saj-
nos súlycsoportjában nem tu-
dott előre lépni, mert könnyebb 
testsúlya miatt eleve hátrány-

ban volt. Levente a maga 47 kg-
os testsúlyával a 60 kg-os súly-
csoportban nem tud hatéko-
nyan versenyezni. 

Fehér Levente a 40 kg-os súly-
csoportban versenyzett, mind-
egyik fellépését nehéz küzdel-
mekben szorosan nyerte. Gyer-
mek kategóriában a 2018-as év 
utánpótlás magyar bajnokának 
mondhatja magát.   

Gyarmati Imrétől, a karcagi 
karate szakosztály vezetőedzőjé-
től megtudtuk, hogy készülnek 
egy újabb rangos versenyre. Bu-
dapesten rendezik a Hinomoto-
kupát, ahol utánpótlás és felnőtt, 
valamint senior kategóriában is 
megmérettetik magukat a ver-
senyzők.

B.I.

Karcagi sikerek

A dobogó legfelső fokán Lévainé Kovács Róza


