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A Karcag Városi Önkormányzat és a Déryné Kulturális Központ szervezésében az ün-
nep előestéjén a Dérynében emlékeztünk az '56-os eseményekre és a mártírokra. Kö-
szöntőt Nt. Koncz Tibor, a Nagykunsági Reformtus Egyházmegye esperese mondott, 
majd a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ta-
nulói idézték fel az 1956-os eseményeket.

(Folytatás a 2. oldalon...) 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulóján

Megalakult önkorMányzatunk képviselő-testülete
a karcagi városházán ok-

tóber 24-én, csütörtökön át-
vették megbízólevelüket az 
október 13-ai helyi önkor-
mányzati választáson man-
dátumot szerzett önkor-
mányzati és nemzetiségi 
képviselők, valamint a pol-
gármester. 

Dr. Pintér Zoltán Árpád, 
a Helyi Választási Bizottság 
elnöke ismertette a válasz-
tás eredményét, majd átad-
ta a megbízólevelet Dobos 
László polgármesternek, a 
megválasztott egyéni és lis-
tán mandátumot szerzett 
önkormányzati képviselők-
nek és a nemzetiségi önkor-
mányzati választáson man-
dátumot szerzett képviselők-
nek. A mandátumok átadása 
után megalakult a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete. 

A képviselő-testület alakuló 
ülésén a képviselők esküt tet-
tek, amelynek szövegét dr. Pin-
tér Zoltán Árpád, a Helyi Vá-

lasztási Bizottság elnöke olvas-
ta. A 2019. október 13-ai he-
lyi önkormányzati választáson 
Karcag város választópolgá-
rai Dobos Lászlót ismét meg-
választották polgármesternek, 
így ő polgármesterként is esküt 
tett. Ezt követően a képviselő-
testület 12 napirendet tárgyalt 
meg. Így megalakították az új 
bizottságokat, egyhangú igen 
szavazattal megválasztották 
elnökeit és tagjait. Az Ügyren-
di és Jogi Bizottság elnökének 
(egyben tagjának is): Molnár 
Pál képviselőt, tagjának: Sze-
pesi Tibor, Andrási András és 
Nagyné László Erzsébet kép-
viselőket választották meg. A 
Pénzügyi, Fejlesztési és Mező-
gazdasági Bizottság elnökének 
(egyben tagjának is) Karcagi-
Nagy Zoltán képviselőt, tagjá-
nak: Molnár Pál, Nagyné Lász-
ló Erzsébet és Andrási And-
rás képviselőket egyhangúlag 
választották meg. Az Oktatá-
si, Kulturális és Sport Bizott-
ság elnökének (egyben tagjá-
nak is) Szepesi Tibor képvi-

selőt, tagjának: Karcagi-Nagy 
Zoltán, Andrási András, dr. 
Kanász-Nagy László és Pán-
ti Ildikó képviselőket válasz-
tották meg. Az Idegenforgal-
mi, Társadalmi és Külkapcsola-
ti Bizottság elnökének (egyben 

tagjának is) Pánti Ildikó képvi-
selőt, tagjának: Kozma Dániel, 
Karcagi-Nagy Zoltán, Nagyné 
László Erzsébet és Szepesi Ti-
bor képviselőket választották 
meg. A Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnökének (egy-

ben tagjának is) Nagyné László 
Erzsébet képviselőt, tagjának: 
Karcagi-Nagy Zoltán, Molnár 
Pál, Pánti Ildikó és dr. Kanász-
Nagy László képviselőket vá-
lasztották meg.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Dobos 
lászló

dr. lukács 
lászló györgy

2010 szavazat

32,77%

Fotó: Facebook

köszönjük karcag!
Az október 13-ai önkormányzati válasz-

táson, a polgármester-választáson 6314 
fő, a szavazásra jogosultak 39,72%-a jelent 
meg. Az érvényes szavazatok 67,23%-át, 
4124 szavazatot Dobos László (FIDESZ-
KDNP) kapta, az érvényes szavazatok 
32,77%-át, 2010 szavazatot pedig dr. Luk-
ács László György (JOBBIK) kapott. A vá-
lasztás eredményeként Dobos László pol-
gármester harmadik ciklusát kezdte meg.

Köszönjük mindenkinek, aki élt szava-
zati jogával, és a FIDESZ-KDNP megyei lis-
tájára, önkormányzati képviselőjelöltjei-
re és polgármesterjelöltjére adta le a vok-
sát, köszönjük a magas részvételi arányt! 
Szavazóinknak köszönjük a támogatást és 
a bizalmat!

Dobos László polgármesternek a megbízólevelet dr. Pintér Zoltán Árpád, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át

4124 szavazat
67,23%
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KÖZÉLET

(...folytatás az 1. oldalról)
Karcag mártírjára, Pap Bé-

la református lelkészre em-
lékezett Kovács Dániel Gá-
bor, akinek Örök kőszállra áll-
va címmel jelent meg köny-
ve a rejtélyesen, a Bakony-
ban eltűnt lelkészről. Pap Bé-
la (1907-1957) az erdélyi Gya-
luban született, szülei peda-
gógusok voltak. A Lónyay ut-
cai református gimnázium-
ban tett érettségi után iratko-
zott be 1925-ben a teológiára. 
Ezt kétéves amerikai ösztöndíj 
követte, hazatérte után pedig 
mint vallásoktató dolgozott.

A karcagi gyülekezet 1942-
ben hívta meg lelkipásztorá-
nak, ahol sokat tett az ifjúsá-
gért is. 1951-ben kiéleződött 
az iskolakérdés, a teológiákat 
is összevonták. Pap Béla har-
colt az iskolákért, a zsinati vá-
lasztások tisztaságáért, és ál-
lásfoglalása mellett Péter Já-
nos püspök intése ellenére is 
kitartott. Novemberben le-
tartóztatták, és négy és fél évi 
szabadságvesztésre ítélték.

A váci börtönbe került, ahol 
korábban a köztörvényes bű-
nözőknek ő nyújtott lelki vi-
gaszt. 1956-ban szabadult, 
püspöknek jelölték, de nem 
fogadta el. 1957-ben tűnt el 
nyomtalanul a bakonyi erdők-
ben, bakancsa alapján azo-
nosították. A karcagi születé-
sű szerző könyvében Pap Béla 
életéről, rejtélyes eltűnéséről 
is szól, amelyhez Csűrös And-
rás egyháztörténésztől kapott, 
a lelkész munkásságát bemu-
tató 100 oldalas dolgozatát is 
felhasználta.

A szerző gondolatai után a 
gimnázium Főnix Diákszínpa-
da A Bakancs címmel adott 
elő egy jelenetet a könyvből. 
Az ünnepi műsort összeállí-
totta Nagy Tünde tanárnő.

Október 23.
- Megtorlás, vallatás, mártír-

halál. E szavakkal lehetne rö-
viden összefoglalni Kemény 
Pál életének legnehezebb 
időszakát. A megpróbáltatás 
ideje volt ez az ő számára. Er-
re emlékezve gyűltünk most 
össze. Átélte a kínok-kínját, a 
rabság kiszolgáltatott helyze-
tét, a legmélyebb fájdalma-
kat, de immáron megszaba-
dult mind e földi kínoktól, hi-
szen Isten országában a mi hi-
tünk szerint megnyugodhat 
megsebzett lelke - mondta ok-
tóber 23-án az Északi temető-
ben az 1956-os forradalom és 
szabadságharc karcagi már-
tírja sírjánál a megemlékezésen 

Keszegh-Seres Patrícia reformá-
tus lelkész.

A beszéd után az emléke-
zők és Kemény Pál hozzátar-
tozói elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit és mécseseit a 
karcagi mártír sírjánál.

Az ünnepség a Kováts Mi-
hály Huszárbandérium huszár-
jainak közreműködésével az 
Országzászló felvonásával foly-
tatódott a Kossuth téren, majd 
a református nagytemplom-
ban az ünnepi istentiszteleten 
igét hirdetett Nt. Koncz Tibor, a 
Nagykunsági Református Egy-
házmegye esperese. Az ünnepi 
műsorban közreműködtek 
az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai és 
növendékei: Lór-Kerekes 
Ágnes és Székelyné Szaba-
dos Annamária (hegedű), 
Urbánné Tóth Klára (csel-
ló), Zbiskó Zoltánné (zon-
gora), valamint az iskola 
Csellóegyüttese.

Az istentisztelet után a 
város vezetői, az ország-
gyűlési képviselők, a pár-
tok, intézmények, civil szer-
vezetek vezetői a Városhá-
za előtti téren, az 1956-os 
forradalom emléktáblájá-
nál helyezték el koszorúi-
kat.

DE

Közéleti szilánkok
Társadalmi 
emlékezet 

és felejtés (1.)
(avagy 30 év szabadon?)

Október az emlékezések hónap-
ja. Hatodikán az aradi vértanúkra, hu-
szonharmadikán az '56-os hősökre em-
lékezünk. Az utóbbiak közül sok karca-
gira is. Nevük a Városháza falán lévő 
emléktáblán név szerint még ugyan 
nem olvasható, de alatta az emléke-
zés koszorúit helyezik el a helyi pártok, 
társadalmi szervezetek és civil egyesü-
letek képviselői. Harminc éve szaba-
don folyik az emlékezés, több helyszí-
nen is: a Városháza előtti Kossuth té-
ren, a református templomban ünne-
pi istentiszteleten. Majd az Északi te-
metőben kegyeletteljes megemléke-
zés Kemény Pál karcagi mártír sírjánál, 
ahol szintén a református egyház lelké-
szei mondanak gyászbeszédet a koszo-
rúzások előtt.  

Szomorú ünnep ez, mert ismerjük 
elég jól Kemény Pál sorsát, történetét. 
Minden évben, az 1991-es újratemeté-
se óta, beleborzongunk a kommunista 
pribékek aljas kegyetlenségei és brutá-
lis fizikai bántalmazásai következtében 
bekövetkezett halálába. Ilyenkor ne-
hezek a szavak, kérges a szívünk. Ke-
resztyéni megbocsátás? Igen. De tud-
juk, az aljas nemzetárulók közül senki 
nem kért bocsánatot. Utódjaik szem-
beköpnének, elhurcolnának bennün-
ket, ha tehetnék. 

Harminc éve szabadon, de azt sem 
tudjuk, kik voltak konkrétan Kemény Pál 
gyilkosai, nemhogy elnyerték volna mél-
tó büntetésüket! 

Fellapoztam Körmendi Lajos bará-
tom pontosan húsz évvel ezelőtt meg-
jelent, „Csak egy évszám: menny és 
pokol” című, néhány oldalas miniatűr 
„triptichonban” szerkesztett emlékező-
vallomását, amelynek bevezetőjében 
ezt írja: „megkoszorúzzák majd a már-
tír Kemény Pálnak a sírját. Akik ott lesz-
nek, úgy érzik majd, az ’56-osok nem 
éltek hiába, a mártírok nem haltak hi-
ába, volt értelme a szenvedéseknek, s a 
hálás utókor az ’56-osokkal együtt vall-
ja ma is, hogy: „A hazáért mindent, a 
hazát semmiért!” 

Majd a kis triptichon harmadik, záró 
részében karcagi középiskolásoknak 
– amolyan pesti sráckorban lévőknek 
– egy-két mondatban leírt „röpdolgo-
zatait” idézi szó szerint. Amelyből ki-
derül, hogy legtöbbjüknek alig van fo-
galma, mi történt 1956-ban. Rezignált 
iróniával zárja írását: „Egyetlen tanu-
ló tudta csak leírni a forradalom vázla-
tos történetét pontosan, tudott a meg-
torlásokról, sőt ismerte a karcagi már-
tír, Kemény Pál nevét. Akinek a sírjára 
most az ünnepen virágokat teszünk. Az 
’56-os hősöknek emléktáblát állítunk. 
Mindegyikük hitte, hogy érdemes volt 
1956 eszméiért élni és meghalni. Mind-
egyikük remélte, hogy ifjú szívekben él-
nek tovább.”

Ma, húsz év elmúltával, talán már 
jobb a helyzet. Október 22-én délután 
Nt. Koncz Tibor karcagi esperes a Déry-
né színháztermében ünnepi megemlé-
kezést szervezett, karcagi diákok rész-
vételével.

(Folytatás a következő számban.)
  -ács-

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
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HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
A Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnökének 

(egyben tagjának is) dr. Kanász-Nagy László képvi-
selőt, tagjának: Szepesi Tibor, Pánti Ildikó, Molnár 
Pál és Nagyné László Erzsébet képviselőket válasz-
tották meg. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnö-
kének (egyben tagjának is) Molnár Pál képviselőt, 
tagjának:  Nagyné László Erzsébet, Andrási And-
rás képviselőket, valamint Kacsándi István Zoltán 
építészmérnököt, mint szakmai szakértőt válasz-
tották meg.

Ezt követően a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgaz-
dasági Bizottság megtartotta első ülését, amelyen 
megtárgyalták a polgármester, a főállású, a képvi-
selő-testület tagjai közül választott alpolgármes-
ter illetményének, valamint költségtérítésének, to-
vábbá a társadalmi megbízatású, nem a képvise-
lő testület tagjai közül választott alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítá-
sára vonatkozó előterjesztéseket, amelyeket a kép-
viselők meg is szavaztak.

Az Mötv. értelmében az alpolgármestert a képvi-
selő-testület titkos szavazással, minősített többség-
gel választja meg. A titkos szavazás menetét Molnár 
Pál, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke ismertette, 
majd a szavazás eredményét is. E szerint Gyurcsek 
János képviselő, főállású, a képviselő-testület tag-

jai közül választott alpolgármester, Sári Kovács Szil-
via társadalmi megbízatású, nem a képviselő testü-
let tagjai közül választott alpolgármesterként meg-
kapta az igen szavazatok minősített többségét. Ezt 
követően a két alpolgármester Dobos László polgár-
mester és a képviselő-testület  előtt esküt tett.

Az ülés végén dr. Fazekas Sándor és F. Kovács 
Sándor országgyűlési képviselők gratuláltak a 
megalakult testületnek és Dobos László polgár-
mesternek.

De

Megalakult önkorMányzatunk képviselő-testülete

Az 5. számú vk. megválasztott képviselője: 
Dobos László (FIDESZ-KDNP)

A 2. számú vk. megválasztott képviselője: 
dr. Kanász-Nagy László (FIDESZ-KDNP)

Az 1. számú vk. megválasztott képviselője: 
Molnár Pál (FIDESZ-KDNP)

A 3. számú vk. megválasztott képviselője: 
Nagyné László Erzsébet (FIDESZ-KDNP)

A 4. számú vk. megválasztott képviselője: 
Gyurcsek János (FIDESZ-KDNP)

A 6. számú vk. megválasztott képviselője: 
Karcagi-Nagy Zoltán (FIDESZ-KDNP)

A 7. számú vk. megválasztott képviselője: 
Szepesi Tibor (FIDESZ-KDNP)

A 8. számú vk. megválasztott képviselője: 
Pánti Ildikó (FIDESZ-KDNP) A Jobbik kompenzációs listás képviselője: Andrási András

A Jobbik kompenzációs listás képviselője: Lengyel János A Momentum kompenzációs listás képviselője: Kozma Dániel
Főállású alpolgármesterré Gyurcsek Jánost, társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré Sári Kovács Szilviát választották  
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Dr. Gulyás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság elnöke október 28-án, hétfőn átadta az október 13-ai ön-
kormányzati választáson a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a roma nemzetiségi listáról mandátumhoz jutott képviselők megbízólevelét.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlést 18 képviselő alkotja a következő ciklusban, amelyből 11 fő a FIDESZ-KDNP, 3 fő a JOBBIK Ma-
gyarországért Mozgalom, 1 fő a Demokratikus Koalíció, 1 fő a Magyar Szocialista Párt, 1 fő a Mi Hazánk Mozgalom és 1 fő a Momentum Moz-
galom megyei listájáról jutott mandátumhoz az alábbiak szerint: A FIDESZ–KDNP listájáról: 1. Hubai Imre, 2. Piroska Miklós, 3. Fehér Petra, 
4. Rózsa Lajos, 5. Molnár Imre, 6. Borbás Zoltán, 7. László Ágnes, 8. Fazekas Szabolcs, 9. Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó, 10. Győri-Papp 
Judit, 11. Dobos László, a JOBBIK Magyarországért Mozgalom listájáról: 1. Révi Attila, 2. Szarvák Márton, 3. Budai Lóránt, a Demokratikus 
Koalíció listájáról: 1. Stefán Ildikó, a Magyar Szocialista Párt listájáról: 1. Rózsa Endre Bertalan, a Mi Hazánk Mozgalom listájáról: 1. Boros 
István, a Momentum Mozgalom listájáról: 1. Kővári Kata.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2019. november 4-én, hétfőn 9.00 órakor tartja alakuló ülését a Megyeháza dísztermében.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 7 képviselő alkotja, amelyből 4 fő - Csóka János, Kökény Zsolt, Varga-

Mici István, Balog László - a LUNGO DROM , 1 fő - Lakatos Gusztáv - a Nemzeti Roma Összefogás és 2 fő - Farkas László, Horváth Aliz - a Fi-
atal Romák Országos Szövetsége megyei listájáról jutott mandátumhoz.

HÍREK

Átvették mandÁtumukat 
a megyei önkormÁnyzat képviselői 

FIDESZ-KDNP JOBBIK DK MOMENTUM MSZP MI HAZÁNK MUNKÁSPÁRT

57.356 
szavazat

16.761 
szavazat

9.481 
szavazat 8.670 

szavazat 6.306 
szavazat

6.212 
szavazat 1.750 

szavazat

53,84%

15,73%

8,90% 8,14%
5,92% 5,83% 1,64%
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az október 13-ai helyhatósági választáson 
a jász-nagykun-szolnok Megyei listákra 

leaDott érvényes szavazatok száMa
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INTERJÚ

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. november 8-án jelenik meg.

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

- karcagon születtem és ál-
talános iskolai tanulmányai-
mat az akkor még kiskulcsosi 
Általános Iskola nevet vise-
lő intézményben végeztem, 
majd kisújszállásra kerül-
tem középiskolába, számvite-
li szakra. ezt követően Jász-
berénybe, a tanítóképző Főis-
kolára jártam. 1996 szeptem-
berétől dolgozom ebben az is-
kolában, ami akkoriban még 
a zádor Úti Általános Iskola 
nevét viselte, majd 2009-től 
lett katolikus egyházi fenn-
tartású, illetve 2010-től pe-
dig a Marista Iskolatestvérek 
szerzetesrendje látja el ezt a 
feladatot. 

2003-ban újabb diplomát sze-
reztem gyógypedagógiai szakon 
pszichopedagógusként, majd 
2013-ban ismételten diplomáz-
tam gyógypedagógián, a tanu-
lásban akadályozottak témakör-
ében, és 2019 júniusában pedig 
a közoktatási vezetői szakot fe-
jeztem be.      

- amikor megtudtam, hogy 
a Marista szerzetesrend en-
gem tartott legalkalmasabb-
nak az igazgatói teendők ellá-
tására, úgy fogtam hozzá a fel-

adathoz, hogy a nyári szün-
idő ideje alatt igyekeztem a 
legtöbb időt az intézmény-
ben tölteni ahhoz, hogy ne le-
gyen az átmenet senki számá-
ra akadály. Mindezek mellett 
sok segítséget kaptam a volt 
igazgatónőtől és a kollégá-
imtól. kihívás számomra ez, 
mert mindig kerestem az újat, 
azt, hogy mit tudok még el-
sajátítani, hogy mivel tudom 
még a tudásomat gyarapíta-
ni, segíteni az iskolai közösség 
munkáját. Én ezt a feladatot 
egy szolgálatnak élem meg; 
úgy érzem, hogy a gyerekek 
és a kollégáim érdekeit szol-
gálom. Úgy gondolom, hogy 
az is a feladataim közé tarto-
zik, hogy a kollégáimnak meg 
tudjam teremteni mindazon 
feltételeket, amelyekre szük-
ségük van ahhoz, hogy minél 
többet a tanulók között tud-
janak tartózkodni a minden-
napok során. 

- tantestületünk igazi egy-
ségként dolgozik. az is azt mu-
tatja, hogy amikor olyan élet-
vezetési helyzetek adódnak, 
amelyekben tudunk segíte-

ni, ezt minden kollégám meg 
is teszi. Mintát ad rá szituáci-
ós játékokon keresztül, hogy 
olyan kompetenciával is ren-
delkezzenek tanulóink, amely 
az életre, a beilleszkedésre ké-
szíti fel őket. a gyerekek ezt 
nagyon szeretik és sokat ta-
nulnak belőle. ezáltal a család 
mindennapjaiba is be tudjuk 
csempészni azokat a nevelé-
si attitűdöket, amelyeket az is-
kolánkban használunk. van az 
intézménynek egy „bari shej” 
elnevezésű pályázata, ami ki-
mondottan ezt segíti elő. Min-
den évben van egy mottó-
ja az intézménynek, amely a 
Marista szellemiség jegyében 
kerül kihirdetésre, amely az is-
kolában egy feldolgozásra ke-
rülő cél. Idén a „most” jeligé-
vel éljük az életünket. Most él-
jük meg a lehetőségeket, most 
igyekezzünk azokat kihasznál-
ni. ez hatást gyakorol a min-
dennapjaikra és beivódik az 
életszemléletükbe is.  

- több volt, de ami a legma-
radandóbb és legmeghatóbb 
számomra az a következő: volt 
egy kisfiú, akit ki kellett emel-
nünk a családjából. Én kezde-
ményeztem a kiemelést, mert 

ellátatlan volt annak ellené-
re, hogy egy roppant tehetsé-
ges kisfiú volt. ezzel a cseleke-
dettel próbáltunk az élete út-
jának egy medret keresni. ki-
emelődött a családból, neve-
lőszülőkhöz került. a későb-
biekben - mint megtudtam 
- a műszaki egyetem mérnö-
ki szakán végzett. Évekkel ké-
sőbb megkeresett és elmond-
ta, hogy életében akkor tet-
tem vele a legjobbat, amikor 
megkaphatta a lehetőséget ar-
ra, hogy egy másik családban 
úgy nőjön fel, hogy ide eljut-
hasson. akkor nyertem igazi 
visszaigazolást arról, hogy an-
no jó döntést hoztam.    

- a mi kollektívánk egy na-
gyon kreatív, rugalmas, nyi-
tott, állandó megújulásra képes 
tantestület. Bármely pedagó-
giai módszer alkalmazása ke-
rült előtérbe, mi mindig adap-
táltuk, alkalmaztuk és beépí-
tettük az oktató-nevelő mun-
kánkba. Folyamatosan igye-
keztünk és igyekszünk a továb-
biakban is ezt az utat követni. 
amikor viszont széles körben 
ismerik el a tevékenységün-
ket, az számunkra még inkább 

motiváló, lendületet adó ténye-
ző. nagyon örülünk és büsz-
kék vagyunk erre az elismerés-
re, amelyben mindannyiunk 
munkája benne van. 

- Mindenképpen tervem az, 
hogy úgy próbáljunk együtt 
dolgozni, hogy az előző igaz-
gatónőnk által kialakított, és a 
pedagógusok által vitt tradici-
onális tevékenységeket, ame-
lyek hatékonyak, eredménye-
sek, népszerűek, továbbvigyük 
és próbáljunk meg megújulni, 
új impulzusokat adni és kap-
ni, mint ahogyan szoktuk. 
egyébként erre a generációk 
változása miatt a gyerekeknek 
is szükségük van. tulajdon-
képpen az a cél, hogy próbál-
juk összehangolni a tradíció-
inkat, a hagyományainkat és 
beépíteni az új dolgokat, ami-
ket együtt kitalálunk és meg-
valósítunk. kiemelt céljaink 
közé tartozik az is, hogy ebben 
a tanévben nagy figyelmet for-
dítsunk a helyi szervezetekkel, 
intézményekkel történő kap-
csolattartásra, mert nagyon 
fontosnak gondoljuk, hogy az 
intézményünket minél jobban 
megismerjék a városban.   

Brehó Mónika

„ezt a feladatot egy 
szolgálatnak élem meg”
Szeptember 1-től új igazgatója van a Szent Pál Marista Általános Iskolá-
nak. A frissen kinevezett igazgató lapunknak elmondta, hogy már évek 
óta a Marista Általános Iskola pedagógiai csapatát erősíti, így nem volt is-
meretlen terep számára az a közeg, ahol ezentúl az igazgatói pozíciót lát-
ja el. Szólt arról is, hogy a tantestület számára nagy öröm volt, hogy mun-
kájuk elismerése gyanánt Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Díj-
ban részesülhettek, amely újabb lendületet ad a 2019/2020-as tanév felada-
taihoz. Az alábbiakban Dánielné Kacsó Andreával készített interjúnkat ol-
vashatják.

tÁjékoztatÁs
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a karcag külterület 01704 hrsz-ú I. számú Fő-

csatornán átívelő hidat (ismertebb nevén Barcsis úti híd) - műszaki állapotára való te-
kintettel – karcag városi Önkormányzat lezárta.

a járművek számára a csatornán történő átjutás a közel 3 km-re déli irányban találha-
tó hídon (törő úti híd) biztosított.

a híd lezárásából adódó kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat

- Hogyan indult a pályája?

- Hogyan fogadta a kineve-
zését?

- Mi az idei tanév legna-
gyobb terve?

- Eddigi pályája során mi 
volt a legemlékezetesebb 
története? 

- Idén Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Díjban 
részesült az iskola. Hogyan 
fogadták?

- Hangsúlyt fektetnek a 
szociális nevelésre is. Ho-
gyan épül be ez a gyerekek 
és a családok mindennap-
jaiba?
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A Betánia Gyógyszertár is csatlakozott a „Gyógyszerészek 
Világnapjához”. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság elnöksége országos és megyei színhelyeken és médiacsa-
tornákon keresztül kívánja felhívni a lakosság figyelmét a 
gyógyszerészi szerepvállalás fontosságára. A „Gyógyszerésze 
gondoskodik Önről” mottóval mutatják be a gyógyszerészi 
hivatás szakmaiságát, emberközeliségét és elkötelezettségét 
az egész család egészségének megőrzése és szükség esetén a 
betegségek mielőbbi gyógyítása területén, az egészségügy-
ben dolgozó társszakmákkal együttműködésben.

Dr. szalay lászlóné dr. szabó anna elmondta, a 
Betánia Gyógyszertár több napos rendezvénysorozattal 
készült a lakosság és a szakemberek képzésére. Első nap a 
TEVAgy a hős! elnevezéssel a patika dolgozóinak és a meg-
hívott intézményvezetőknek, civil szerveztek képviselői-
nek tartottak előadást az életmentésről, majd egy labda se-
gítségével azt gyakorlatban is bemutatva. A hét többi nap-
ján ambubabán a patikába a gyógyszereikért érkezők is ki-
próbálhatták ábrahám istvánné, a Vöröskereszt karcagi 
elnöke segítségével a szabályos újraélesztést. A gyógyszer-
tár munkatársai pedig ingyenes szűrővizsgálatokra várták 
a lakosokat.

De

gyógyszerészek világnapja

A Debreceni Honvéd Sport- és Diáksport Egyesület Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztálya a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és 
a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének támogatásával 2019. október 21-23. között „Szabadság Napja Emlékfutás” elnevezésű programso-
rozatot szervezett. A katonai váltó Debrecenből indulva, három nap alatt huszonkét települést érintett, és közel 289 kilométer futás után érkezett meg 
23-án Budapestre, a Honvédelmi Minisztérium elé.

Október 21-én, hétfő délután Karcagra érkeztek a futók, akik között hivatásos, szerződéses, katonai kadétok, önkéntes katonák voltak, hogy méltó mó-
don emlékezzenek meg a helyiekkel a Magyar Köztársaság 30. évfordulójára. A katonafutókhoz a város határánál a Karcagi Sport Egyesület fiatal labdarú-
gói is csatlakoztak és együtt érkeztek meg a Városháza előtti térre, ahol Lévai Kálmán ny. tűzoltó ezredes és Szepesi Tibor, a KSE ügyvezetője, önkormány-
zati képviselő fogadta őket. Ünnepi műsort a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulói adtak, összeállította és betanította Ferenczi Péterné. A 
műsor után a város nevében Lévai Kálmán kötött emlékszalagot a futók emlék kopjafájára.

DE

Szabadság Napja Emlékfutás

a karcagi kátai Gábor kór-
ház vezetősége nyugdíjas ta-
lálkozóra hívta egykori dolgo-
zóit. a szépkorúak közül so-
kan elfogadták a meghívást, s 
azok, akik már nem lehettek 
itt, azokra gyertyagyújtással és 
egyperces néma felállással em-
lékeztek meg az egykori kol-
légák. a megjelenteket a kór-
ház vezetése nevében Nagyné 
László Erzsébet főigazgató kö-
szöntötte, s jó egészséget kívánt 
mindenkinek, majd itt is gra-
tulált dr. Zsembeli József nyu-
galmazott főigazgatónak, aki a 
közelmúltban Életműdíjat ve-
hetett át. F. Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő megkö-
szönte a jelenlévőknek azt a 
sok-sok mosolyt, szakszerűsé-

get, amit munkájuk során év-
tizedeken át kaptak tőlük a be-
tegek gyógyításuk, kórházban 
töltött idejük során. az ün-
nepi műsorban közreműkö-

dött karcagi-nagy zoltán ma-
gyar nóta énekes, Cs. kovács 
Imréné, a kátai Medi-song és 
dr. zsembeli József.

DE

találkoztak a kórház egykori dolgozói
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Halottak napja előtt a Kar-
cagi Református Egyházköz-
ség rendbe tette mindhá-
rom, a fenntartásában lévő 
temetőt - tudtuk meg Koncz 
Tibor esperestől. 

Az Északi temetőben, a Borjú-
dűlő temetőben és a Déli temető-
ben is elszállították a hulladékot a 
tárolókból, s igyekeztek a sírokhoz 
vezető utakat is rendbe tenni. Az 
elhunyt szerettekre való emléke-
zés érdekében mindhárom teme-
tőben istentisztelet lesz. A teme-
tő rendben tartatására a karcagi 
rendőrséggel és polgárőrséggel is 
felvették a kapcsolatot. Mindenkit 
arra kérnek, fokozottan ügyeljen 
a hétvégén nagy autós forgalom 
miatt a temetőkben található ér-
tékekre, sírokra és természetesen 
saját értékeit se hagyja felügyelet 
nélkül senki a sírok környékén. 

Azt is megtudtuk, hogy az egy-
házközség szeretné a nagyobb 
biztonság érdekében körbekerít-
tetni és két kapuval ellátni a Bor-
júdűlő temetőt, ahol több ezer sír-
hely van. Ehhez a jelenlegi terve-
zési árak ismeretében 16 millió fo-
rintra volna szükség. Az egyház 
ezt nem a sírárak drasztikus meg-
emelésével szeretné elérni, ha-
nem közadakozásból és keresik a 
pályázati forrásokat is hozzá. Aki 
szeretné a kerítés építését anya-
gilag támogatni, az a lelkészi hiva-
talban kaphat erről bővebb tájé-
koztatást.

DE

A régi életveszélyes csősz-
ház helyére az Ókatolikus te-
metőbe új búcsúztatót épít a 
katolikus egyház. A részle-
tekről Gulyás Zsolt plébános, 
érseki tanácsost kérdeztük.

- Mivel a csőszház életveszé-
lyessé vált és funkcióját is elvesz-
tette, így lebontása után egy bú-
csúztató helyet szeretne ott az 
egyház kialakítani. azért nem 
ravatalozót, mert ahhoz hűtő-
kamra és egyéb más funkciók is 
kellenek. a tervek elkészülte után 
hozzákezdenek az építkezéshez. 
a 10 millióból eddig 4 millió fo-
rintot tudott a plébános a hívek-
kel erre összegyűjteni, a többit is 
szeretné támogatásból előterem-
teni. a területet majd körbekerí-
tik, s a temetés idejére nyitják ki. 
a tervek között a későbbiekben 
urnafal elhelyezése is szerepel- 
tudtuk meg Gulyás Zsolttól.

DE

Halottak 
napjára 

készülve

Új búcsúztatót 
építenek

Október 10-én, szerdán 
rendezték meg a Karcagi 
Szakképzési Centrum Var-
ró István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kol-
légiumában „A szakképzé-
si intézményrendszer át-
fogó fejlesztése” megne-
vezésű, GINOP- 6.2.3-17-
2017-00041 azonosítószá-
mú, 549.081.511 forint uni-
ós támogatási összértékű 

projekt zárórendezvényét. 
A fókuszában a korai isko-
laelhagyás elleni küzdelem 
áll. Ennek a törekvésnek a 
megvalósulását segíti elő 
a támogatás egy részének 
felhasználásával a karcagi 
tagintézményben létrejött 
beruházás.

Pardi Sándor, a Karca-
gi Szakképzési Centrum fő-
igazgatója elmondta, a digi-
tális közösségi alkotóműhely 
legfőbb célja, hogy a tanu-
lók a digitális és hagyomá-
nyos eszközök, a projektala-
pú oktatás, a saját élményű 
tanulás segítségével a XXI. 
században elengedhetetlen 
kompetenciákat sajátíthas-
sanak el.

A zárt jellegű, kötött sza-
bályok alapján működő tan-
műhelyekkel ellentétben a 
digitális közösségi alkotó-
műhely az oktató koordiná-
lásával, a diákok saját ötlete-
ire építő, nyitott és befoga-
dó szemléletű, közös gon-
dolkodásra sarkalló közeg. 

A mai kor legkorszerűbb és 
legmodernebb eszközeit 
próbálják itt ki a diákok. 

- A karcagi tagintézmény-
ben megvalósult fejlesztés 
eredményeképpen az al-
kotóműhelyben robotikát, 
3D tervezést és megvalósí-
tást, gravírozást és lézervá-
gást sajátíthatnak el a tanu-
lók. Itt a makettkészítés és 
a modellalkotás az elektro-
nika felhasználásával törté-
nik, és alapvető fontosságú 
az informatikai célszoftve-
rek használata, valamint az 
okostelefon és a tablet alkal-
mazására épülő foglalkozá-
sok - tudtuk meg a főigazga-
tótól.

A maker oktatás eredmé-
nyeinek a mindennapi ne-

velő-oktató munkába való 
alkalmazásával több cél is 
teljesül. Elsődleges motivá-
ció természetesen a lemor-
zsolódás csökkentése, de a 
program a tehetséggondo-
zás szolgálatába is áll. Így 
már az óvodás korcsoport-
tól kezdve, az általános is-
kolások, valamint a cent-
rum tagintézményeinek di-
ákjai is megismerkedhet-
nek a műhely nyújtotta le-
hetőségekkel.

A további elképzeléseiket 
tekintve szeretnék, ha a pro-
jekt bővülne újabb és mo-
dernebb eszközöknek a be-
szerzésével egy következő 
pályázat keretein belül. 

Brehó Mónika

Digitális Közösségi Alkotóműhelyt adtak át a Varróban  

a jnsz Megyei nemzeti 
agrárgazdasági kamara 
és a De akit karcagi ku-
tatóintézet közösen tá-
jékoztató agrárfórumra 
hívta október 17-én, csü-
törtökön a környék gaz-
dáit, gazdálkodóit.

A megjelenteket az inté-
zet nevében dr. zsembeli 
józsef igazgató, tudomá-
nyos tanácsadó köszöntöt-
te, majd hubai imre csa-
ba, a kamara megyei elnö-
ke beszédében arról szólt,  
a szakmai nap célja, hogy 
a gazdatársadalom megis-
merje ennek a tájterület-
nek a lehetőségeit, s azokat 
az eszközöket, amelyekkel 
versenyképes, fenntartha-
tó állapotot tudnak terem-
teni. A karcagi kutatóinté-
zet több mint 70 éve áll a 
gazdálkodók rendelkezé-
sére, a jövőt illetően a kü-

lönböző tényezők - az ég-
hajlatváltozás, a vízgaz-
dálkodás, műszaki fejlesz-
tés, digitalizáció - komp-
lett lehetőségeit figyelem-
be véve, hosszú távú kap-
csolatot kíván a kamara ki-
építeni az intézettel, hogy 

a tudomány jelenlegi állá-
sát tudják a gyakorlatba mi-
nél gyorsabban, megalapo-
zottabban beépíteni, hogy 
versenyképes és minősé-
gi termékekkel álljunk elő - 
mondta a szakember.  

Négy éve alapította az egye-

tem a Vezekényi Ernő-díjat, 
amelyet prof. dr. Dobránszki 
judit, tudományos főigazga-
tó adott át ing. Frantisek 
václaviknak, akinek élet-
útját dr. zsembeli jó-
zsef ismertette. E szerint 
az Olmix Group csehorszá-
gi és szlovákiai leányválla-
latai igazgatója, 20 éve áll 
kapcsolatban a karcagi inté-
zettel, jelenleg is több közös 
talajművelési kísérletben is 
részt vesznek.

A díjátadás után a talajmi-
nőség javításának lehetősé-
geiről, az okszerű tápanyag-
gazdálkodásról is hangzot-
tak el előadások, majd kar-
cagi nemesítésű alternatív 
növényeket mutattak be a 
szakembereknek, akik dél-
után a gyakorlatban is meg-
nézhették az intézet talaj-
kondicionálási kísérleteit.

De

agrárfórumot tartottak a kutatóintézetben
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Október 4-6-ig ke-
rült sor a Déryné Kul-
turális Központban a 
III. Hortobágy Kupa 
díszmadár-kiállításra. 
vajó sándortól, a Kar-
cagi Díszmadár Egye-
sület elnökétől meg-
tudtuk, hogy 38 kiál-
lító, 20 településről, 
mintegy 408 madárral 

vett részt a kiállításon. A szak-
mai rendezvénnyel egybekötött 
kiállítás három napon keresztül 
volt megtekinthető. A több mint 
400 madár között megtalálha-
tóak voltak szín- és alak-kaná-
rik, egzotikus pintyek és papagá-
jok is. 

A Karcagi Mentőállomáson Kovács Sándor mentőápoló és Hérmán 
Sándor mentőtechnikus mutatta be egy ambubabán a szabályos újra-
élesztést a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8. a osztályo-
sainak, majd a tanulók is kipróbálták azt. Közben a szakemberek a sza-
bályos mentőhívásról és a segítségnyújtás fontosságáról is beszéltek a 
diákoknak, akik ezt követően egy esetkocsit belülről is megnézhettek. 

Mentősök tartottak 
újraélesztési bemutatót

HÍREK

Október 19-én, szombaton a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár színháztermében tartotta szalagavató ünnepségét a Kar-
cagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium három végzős osztálya. Karcag Város Önkormányzata nevében Dobos Lász-
ló polgármester üdvözölte a fiatalokat; gratulált a nap eseményéhez és sok sikert kívánt a folytatáshoz. A végzősöket és szüleiket Tóth Barna, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte. A szülők és a hozzátartozók előtt ír táncot, charlestont és bécsi keringőt jártak a végzősök. A táncokat Kacsora Tamás és 
Kele Andrea táncpedagógusok tanították be. 

Szalagavató a református gimnáziumban

Díszmadár-kiállítás a Dérynében
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Méltón emlékeztünk meg az 1956-
os forradalom miatt meghurcolt taná-
rainkról és diáktársainkról. Október 
5-én a Karcagi Öregdiákok Baráti Kö-
re ünnepi közgyűlésén tiszteletükre, ne-
vük felsorolásával emléket állítottunk 
a Nagykun Református Gimnázium-
ban. Ehhez Filep István Karcag 1956 
c. könyvéből az alábbi idézetben levő 
névsort tekintettem zsinórmértéknek: 
„A gimnázium tanulói közül kizárták 
Vadon Tündét, Demény Lajost, L. Kiss 
Jánost, Csíkos Sándort. A tanárok közül 
februárban bocsátották el Batta Lász-
lót, Csávás Sándort, Balogh Imrét, Filep 
Istvánt és Kis Ilonát, a tanév befejezése-

kor Takács István, Kelecsényi István, dr. 
Gyergyói János, Takács Istvánné nézhe-
tett új helyen állás után.”

Mi, az 1960-ban végzett IV. c osz-
tály több szálon is kötődünk a meghur-
coltakhoz. 1956-ban kezdtük a gimná-
ziumot, és a történelmi időben Filep 
István lett rajongott osztályfőnökünk. 
Ő engemet már 1955-ben megnyert, 
az akkori sötét időben a Vörösmar-
ty centenáriumon a Vén Cigány vers-
sel prófétálta, hogy „Lesz még egyszer 
ünnep a világon”. Sajnos sohasem tér-
hetett vissza a tanári pályára, börtön-
évei után vasmunkásként kezdte újra 
az életét.

Akkori igazgatónk, a több diplomás 
dr. Gyergyói János, általános földrajzot 
tanított nekünk, ő sem folytathatta to-
vább gimnáziumunkban, de sokolda-
lú tehetségével azután más területeken 
állt helyt. 

Pár hónapig osztálytársunk volt a 
kicsapott dr. Csíkos Sándor, akit azóta 
is osztályközösségünk tagjának tekin-
tünk. Őt a debreceni Fazekasban való 
érettségije után elsőre felvették a szín-
művészetire, de a karcagi vonalas párt-
vezetés megakadályozta tanulmányai 
megkezdésében, aminek csak egy évi 
rabszolgamunka után vághatott neki, 
és végül ünnepelt színész lett, aki egy-
ben az első színész doktor hazánkban.

Másik osztálytársunknak, dr. Va-
don Lehel professzornak a nővére szin-

tén érintett volt a megtorlásban. A 
mindenki által kedvelt eminens ta-
nuló, diákvezetővé választott Vadon 
Tündét is kicsapták, és csak sokára, 
eredeti tervétől eltérve tanulhatott to-
vább, nem lehetett édesapja nyomdo-
kán orvos.

Osztályunkat az önkényuralom 
hírhedt képviselője, az akkori megyei 
elsőtitkár, a későbbi hadügyminiszter, 
Czinege Lajos is kitüntette figyelmével, 
1957-ben végigült egy földrajzóránkat. 
Az emléktáblán felsoroltakon túl, osz-
tálytársainkból másokat is meglegyin-
tett a hatalom, mint ahogyan a meg-
hurcoltak hozzátartozóit is.

Az elmondottak alapján 
természetes, hogy magunké-
nak éreztük, és dr. Vadon Le-
hel ötlete alapján kezdemé-
nyeztük az emléktábla-állítás 
ügyét. Ehhez szerencsénkre az 
iskolafenntartó, Nagytisztele-
tű Koncz Tibor esperes úr és 
az igazgató Tóth Barna úr tá-
mogatását is hamar megnyer-
tük. Ennek birtokában indí-
tottuk az adományok gyűj-
tését is célzó felhívást, amit a 
Karcagi Hírmondóban és a 
szolnoki Új Néplapban, a gim-
náziumi és saját honlapokon, 
Facebook-oldalakon, renge-
teg e-mailen és sok száz telefo-
non terjesztettünk. A gyűjtés-
nél a B. Major László tanár úr 
emléktáblájánál szerzett gya-
korlatot kamatoztattam, és 
ugyanúgy Cséti Imrét kértem 
a számla megnyitására.

Kiemelkedő hozzájárulók: 
Csávás Zoltán, Hubai Im-
re Csaba, Orvos-Tóth Endre, 
Vadai Mihály Zsolt, Katona 
Mihály és neje, Filep Tamás, 
dr. Kapusi Lajos és neje, dr. 
Pintér Sándor és családja, dr. Vadon 
Lehel, Szűcs István, Valner Kálmánné. 
A többi adakozónak is hálás köszönet-
tel tartozunk, csak velük valósulhatott 
meg az emlékmű.

Most is a Kossuth-díjas, jászkun fő-
kapitány Györfi Sándort bíztuk meg 
a kivitelezéssel. A B. Major Laci bá-
csi emléktáblájához hasonlóan, ismét 
ő lett a legnagyobb adakozó, a lemon-
dásából eredően így még plusz pén-
zünk is maradt. Ezt korábbi gyakorla-
tunkkal analóg módon, itt is az eredeti 
szándékkal összhangban, az 1956 mi-
att meghurcoltakra való emlékezésnek 
és a forradalom eszméjének propagálá-
sára szánjuk. A témára vonatkozó pá-

lyázaton a gimnáziumi tanulók legjobb 
házidolgozatait szeretnénk jutalmazni, 
egy könyv és egy, az emlékművet is áb-
rázoló szép emléklap kíséretében. Ezen 
elismerés mellett a legjobb írásoknak 

honlapunkon és Facebook-oldalunkon 
is helyt adnánk.

Ahogy a felhívásunkban szerepelt, 
régi adósságot törlesztettünk ezzel a 
megemlékezéssel. Istennek hála, egye-
sek akadékoskodása ellenére is végig 
vihettük. Köszönet az iskola vezetésé-
nek azért is, hogy ebben a körben ezál-
tal legalább erkölcsileg rehabilitáltuk a 
megtorlás áldozatait.

A továbbiakban is minden iskola-
társunkat szeretettel várjuk követke-

ző rendezvényeinkre, ame-
lyek az utolsó kivételével a bu-
dapesti Építész Pincében (Bp. 
VIII. Ötpacsirta u. 2) 14.00 
órai kezdéssel kerülnek sorra: 
2019. november 7. Bráda Ti-
bor festőművész - A fény fes-
tő, 2019. december 5. dr. Wolf 
György fizikus - A világegye-
tem kezdetei, 2020. január 9. 
dr. Bartha Julia turkológus - 
Keleti örökség a Kunság né-
pi kultúrájában, 2020. febru-
ár 6. Orvos-Tóth Noémi szak-
pszichológus - Örökölt Sors 
családi sebek és a gyógyulás 
útjai, 2020. március 5. dr. Bi-
hari László Ádám sebész - A 
transzplantáció a medicina 
űrhajózása, 2020. április 9. 
Darányi Mariann meteoroló-
gus - Olyan, mint az időjárás, 
2020. május 7. Kovács Pál ál-
lamtitkár - Paksi Atomerőmű 
üzemlátogatása.

Szeretnénk, ha a fiatalabb 
korosztályból is minél többen 
csatlakoznának hozzánk, és 
lassacskán átvennék tőlünk a 
staféta botot.

Honlapunk: www.karcagidiakok.hu  
Facebook: Karcagi Gimi

Bihari László 
az öregdiákok titkára

POSTALÁDA

Emlékezés az 1956-os forradalom gimnáziumi meghurcoltjaira
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2019. november 01. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Közszolgálat
18.50 „Trabant”-toló verseny
19.00 Nagykunsági krónika
 Városi közéleti magazinműsor
 Önkormányzati alakuló ülés
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Október 23-ai ünnepi műsor
21.50 Karcagi tükör

2019. november 04. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Megyei Táncdalfesztivál

2019. november 05-06. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református istentisztelet
19.30 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.15 Berek szépe 2019
22.20 Kunország szépe 2019

2019. november 06. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 A Népmese Napja
19.00 Nagykunsági krónika
 Stúdióvendégünk: Hajdú Csilla 
 Téma: kártevők a mezőgazdaságban
 Karcagi hírek
 Stúdióvendégünk: Fülöp Norbert
 Téma: kutyakiállítás után
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Gimisek gólyabálja
21.50 Karcagi Tükör

ÉRDEKESSÉG HIRDETMÉNYEK

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

e-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi 

híradásainkból is

November 1. (Péntek)
ÜNNEPNAP
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

November 2. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

November 3. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)   

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 

területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 
hétfő reggel 07.00 óráig).

November 01-02-03. 
dr. Terjék Imre 

Karcag, Duna utca 7. 
Tel.: 06/20-939-4650 

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. október 25.
Szabó Bettina - Herczeg 
Viktor

Halálozás
Balogh Tibor 
 (1962)

Ádám Sándorné 
(Horváth Gizella) 
 (1937)

Porok Ferencné 
(Pardi Gizella) 
 (1931) 

Janó Péter 
 (1949)

Izraelnek kodifikált alkotmánya nincs. Izrael államformája demokratikus 
parlamentáris köztársaság, általános választójoggal. az állam élén az elnök 
áll. Címét, naszi, a szanchedrin vezetőjétől örökölte. a szanchedrin az ókori 
zsidó nép legfelsőbb törvényhozói és birói hatalma volt. Feladata: megjeleníti 
a nép egységét és protokolláris, de ő bízza meg a választások után a kormány-
alakításra a miniszterelnök-jelöltet.

a törvényhozói hatalom élén a knesszet áll. a neve és a 120 fős létszáma a 
knesszet Hagedolah, a nagytanács az ezra és nehemiás próféta által az i.e. 5. 
században összehívott zsidó tanács nevéből és létszámából származik. több 
hasonlóság nincs is közöttük. a választások után, normális esetben a ciklus 
4 évig tart. Mind a miniszterelnök, mind a parlament tagjai feloszlathatják a 
knesszetet, és akkor természetesen új választást kell kiírni. a parlamentnek 
elnöke és alelnökei vannak, valamint 15 bizottsága. Hivatalos nyelve a hé-
ber és arab. a törvényeket a kormány, a miniszterek és a képviselők javasla-
tai alapján hozzák meg. a törvényjavaslatok részben és egészben három ol-
vasatban kerülnek a parlament elé elfogadásra. Probléma esetén valamelyik 
bizottság javít vagy változtat rajta. az elfogadó szavazás után az ülést vezető 
házelnök aláírja. végül a Hivatalos közlönyben az elnök, a miniszterelnök, a 
házelnök, valamint a felelős miniszter aláírásával jelenik meg. a folyamat vé-
gén az igazságügyi miniszter ellátja aláírásával és pecsétjével, ekkor emelke-
dik törvényerőre.

a végrehajtó hatalom élén a kormány, a miniszterek kabinetje áll. Igen szé-
les jogkörrel van felruházva. a belügy és külügy feladataiban és a rendkí-
vül fontos biztonsági intézkedésekben is dönthet. Gyakorlatilag mindenben 
dönthet, leszámítva azokat az eseteket, amelyeket a törvény máshova nem 
rendel. kormányalakításra azt a knesszet tagot bízhatja meg az elnök, aki 
nagy valószínűséggel többséget tud szerezni a parlamentben a kormányt adó 
többi párttal együtt. Miniszterelnök és a miniszterek csak knesszet tagok és 
izraeli állampolgárok lehetnek. eddig mindig koalíciós kormány volt, azért, 
mert a parlamenti bejutási küszöb nagyon alacsony, 3,25%. a kormány meg-
alakítására 28 napja van a megbízottnak. Érdekes, hogy több miniszterelnök 
előzőleg magasrangú katona, vezérkari főnök vagy tábornok volt. Pl. yitzhak 
rabin, ehud Barak vagy ariel sharon voltak. Jelenleg a kormány megalakítá-
sával megbízott Benny Gantz, aki szintén vezérkari főnök volt.

a kormány elvileg négy évig van hatalmon, de a miniszterelnök lemondása 
esetén, vagy ha nem tudja ellátni hivatalát, megrövidülhet. a parlament bi-
zalmatlansági indítvánnyal is leválthatja a kormányt.

a másik közjogi hatalmi ág a bíróság. a jogrendszer igen bonyolult, mert a 
vallási törvényeket az állam megalakulása előtti török és angol jogot, valamint 
az 1948 után hozott törvényeket is tartalmazza. Összességében az angol eset-
jogra hasonlít. a bírói függetlenséget törvény biztosítja, amelyre nagyon kénye-
sek. a bírókat egy bizottság ajánlja, amelynek tagjai pl. ügyvédi kamara, neves 
közéleti személyek, a Legfelsőbb Bíróság és az elnök nevezi ki. a kinevezés ál-
landó és a bíró 70 éves koráig tart. a bíróságok szerkezete szerint alap (speciá-
lis, vallási és Ítélőszék), fellebbviteli (kerületi és Legfelsőbb Bíróság). 

a főügyész a kormány jogi apparátusának az élén áll. a kormány nevezi 
ki, de munkájába nem szólhat bele. Például a kormány köteles tartózkodni 
minden olyan tevékenységtől, amelyet a főügyész jogellenesnek tart, amed-
dig esetleg a bíróság másképpen nem dönt. természetesen a mindennapi jog-
életben is részt vesz.

az Állami számvevőszék biztosítja a nyilvános számadási kötelezettséget. 
ellenőrzései után jelentéseket bocsájt ki a közigazgatás jogszerűségéről, haté-
konyságáról, gazdaságosságáról és etikai-erkölcsi helyzetéről. ombudsmani 
feladatokat is ellát. vezetőjét a parlament nevezi ki 7 évre, és csak a knesszet-
nek tartozik elszámolással.

a rendőrség végzi részben a hagyományos rendőri munkákat, részben az  
antiterrorista feladatokat.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

izrael, ahogy én látom

Az izraeli parlament épülete

Lapzárta: 
2019. 

november 4. 
(hétfő) 

12.00 óra



2019. november 1. 11

Ingatlan
308 m2-es építési telek el-
adó. Rajta 40 m2-es épület, 
garázs és szennyvízcsatorna. 
Irányár: 3 M Ft. Tel.: 06/20-
451-6311.  
Eladó a Tilalmasi úton 4 
ha, 168,66 AK szántó, Móró 
úton 5 ha, 117,5 AK szántó, 
Kisvénkert Kékvirág úton 
939 m2-es kert. Fele felkerít-
ve, fúrott kút, lakókocsi rajta. 
Tel.: 06/30-216-9216. 
800 m2 telken, 2x3 szobás, 
2 szintes családi ház eladó, 
szintenként külön bejárat-
tal, garázzsal és ipari áram-
mal. Fűtése gáz vagy vegyes 
tüzelésű kazán. Tel.: 06/30-
780-3842.
Karcagon 30 m2 alapterüle-
tű lakás eladó. Tel.: 06/30-
645-0694.
Ház eladó Karcagon, a Dózsa 
György utca 67. szám alatt. 
Irányár: 16,5 M Ft. Tel.: 06/30-
520-2776.

Karcagon telek eladó (1286 
m2). Víz, villany, szennyvíz, 
gyümölcsfák. Tel.: 06/30-
686-4077.

Két utcára nyíló kis kertes 
ház, földszinti 40 m2-es la-
kásra cserélendő+készpénz. 
Tel.: 06/20-451-6311.

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

Kecske (3 db), magyar kacsa 
(50 db), bütykös liba (10 db) 
és oroszlánfejű törpenyúl el-
adó. Tel.: 06/70-427-1362.

3 árván maradt aranyos kis-
cica szerető gazdit keres. 
Tel.: 06/30-468-8059.

Fiatal juhászkutyus szerető 
gazdit keres. Tel.: 06/30-944-
6062.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölő-bicskát, régi gom-
bos mellényt, színes szódás-
üveget, miskakancsót, régi 
kerámiákat, stb. Tel.: 06/20-
996-1346.
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 
Eladó tűzifa (100x100x170cm) 
szálában bükk, tölgy (27.000 
Ft/fm), ugyanitt kalodában 
30.000 Ft. Ingyen fuvar! Tel.: 
06/70-351-6936. 
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, 
ágyneműtartó, női és fér-
fi ruhák, faliórák, plédek, ci-
pők. Érdeklődni 16 óra után 
Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-
3778. 
Jó állapotú alumínium radiá-
tor (120x14 cm) és 120 literes 
Hajdu márkájú villanybojler 
eladó. Tel.: 06/30-357-6722.
220 literes zöld műanyag-
hordó új állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-264-4608.
Megkímélt 3 darabos bőr 
ülőgarnitúra kedvező áron 
eladó. Tel.: 06/59-610-141, 
06/30-5877-608.
LG TV+Mindig TV doboz 
(10.000 Ft), Hajdu mosó-
gép (10.000 Ft) eladó. Cím: 
Karcag, Szent István sgt. 36. 
Érdeklődni 10-16 óráig.
Szekrényes tükör, márvány-
tetővel (régiség), trambu-
lin (1 m átmérő) vasvályúk, 
20-as gyerekkerékpár eladó. 
Tel.: 06/20-241-0846. 
Felesleges vagy kimaradt tű-
zifát vásárolnék, akár bon-
tásból is! Tel.: 06/59-312-562.
Idős házaspár karbantartá-
sért segítőt keres. Lakás 
megoldható! Tel.: 06/30-
944-6062.

Kutyusok ellátásához heti 2 
napra, esetleg 5 nap/8 órás 
munkakörbe álláskereső se-
gítő munkatársat keresek 
lakhatással. Tel.: 06/30-944-
6062.
Néptáncosok, hagyomány-
őrzők figyelem! Eladó meg-
kímélt állapotú férfi bőrcsiz-
ma (40-es és 43-as méret-
ben). Ár: 12.000 Ft/pár. Tel.: 
06/30-440-2369.
Eladó 1 db 220 és 2 db 200 
literes műanyaghordó (új ál-
lapotban). Továbbá elektro-
mos kerékpár eladó meg-
egyezéssel, akár alkatrész-
ként is. Tel.: 06/30-364-4608.
3 ajtós tálaló és 3 ajtós mo-
sogató eladó, vagy kisebb-
re cserélhető (egyben, csak 
megkímélt állapotúra)! Tel.: 
06/20-451-6311. 
Kombi hűtő, 24-es Kellys ke-
rékpár, Xbox 360 játékok, 
38-40-es Adidas focicipők el-
adók. Tel.: 06/30-856-6981.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- és hátizsákjavítás. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, gázkészü-
lék, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Méz házhozszállítás! Akác 
(2.000 Ft/kg), repce, napra-
forgó, nyári vegyes (1.500 
Ft/kg). Szőllősi Cs., Sebők E., 
tel.: 06/30-963-5073.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 
Növény védelmi szakirá-
nyítást  szerződéskötés-
sel, számlaképesen válla-
lok. Kenyeres László okleve-
les növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

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!

 - Építészmérnök (kenderes), 
 - Általános iskolai tanár, tanító (kenderes),
 - Minőségirányítási megbízott - IFs megbízott (karcag),
 - Építőipari szakmai irányító, felügyelő (kenderes),
 - Iskolatitkár (kunmadaras), 
 - virágkereskedő-virágkötő (kunmadaras),
 - Bolti eladó (karcag),
 - vendéglátóipari alkalmazott (kenderes),
 - szakács (karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (kunmadaras),
 - Pék, édesipari termékgyártó - pék segédmunkás (kisújszál-

lás),
 - sütőipari munkás (Báránd),
 - Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő (karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (kenderes),
 - egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalko-

zás (karcag, kenderes),
 - egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozású - villanyszerelési tev. szerzett gyakorlat szükséges 
(kenderes),

 - Intézménytakarító és kisegítő (kisújszállás), 
 - egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (kenderes),
 - rakodómunkás (karcag).

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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SPORT

karcagi, tószegi, fegyver-
neki, túrkevei és szolnoki ál-
talános és középiskolás fiú és 
leány csapatok vettek részt 
a karcagi városi sportcsar-
nokban az október 17-én, csü-
törtökön kezdődött Megyei 
sportnapon, amelyet a kar-

cag városi és a megyei diák-
önkormányzat a köz-pont If-
júsági egyesülettel szervezett 
meg immár ötödik alkalom-
mal. a versenyt szepesi tibor, 
a Déryné kulturális központ 
igazgatója, a karcagi sport-
egyesület ügyvezetője nyitot-

ta meg. Mint elhangzott, a két 
nap alatt kosár, labdarúgás és 
röplabda sportágakban mér-
kőztek meg a csapatok. a ver-
seny célja a sporton keresztül 
összehozni a fiatalokat.

DE

megyei sportnap karcagon súlyos vereség lett a vége

megvannak az első nB i-es győzelmek
NB I. Soltvadkert BS Plastik - Kováts DSE

Karcag: 10:4

Karcagi győzelmek:
Egyéni: Imrei Ferenc 2 
 Szepesi Bence 1
 Csarnai Gábor 1

Megszereztük első nB I-es győzelmein-
ket! az eredménynél szorosabb volt a mérkő-
zés, hiszen nagyon kiélezett játszmák és dön-
tő szettes mérkőzések voltak. tisztes helytál-
lás, nagyszerű küzdelmek: ez volt a végső kö-
vetkeztetés.

MEGyEI I. OSZTÁLyú 
CSAPATBAJNOKSÁG

Kováts DSE Karcag II. - Jászkun SC.V. 
Szolnok 5:13

Hazai győzelmek:
Páros: Nyíri László - Sebők János 1
Egyéni: Czinege Ferenc 2
 Nyíri László 1
 Vál Tamás 1

a volt nB III-as és serdülő ranglistás játé-
kosokkal nem boldogultunk, de alárendelt 
szerepet sem játszottunk. 

THERMÁL KUPA ASZTALITENISZ 
VERSENy - TúRKEVE

Karcagi eredmények: 
Egyéni: Nagy Sándor és Csornai Csaba a 
csoportból főtáblára jutott
Páros: 3. Nagy Sándor - Csornai Csaba

Magas színvonalú, jó verseny volt, kitűnő 
rendezés mellett.

NAGy JENő ORSZÁGOS 
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENy

négy korcsoportban 36 nevezés érkezett, 
10 sportegyesület részéről. Jó színvonalú, 
küzdelmes mérkőzéseket láthattunk.

Eredmények: U15 (serdülő) fiú 
2. Monori István (kováts Dse karcag)

a helyezettek érem - a győztesek kupadíja-
zást kaptak.

PÉTER LÁSZLÓ ORSZÁGOS 
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENy

5 kategóriában 82 nevezés érkezett, ame-
lyeket 18 település, illetve egyesület verseny-
zői adtak le. 

Eredmények: 
Megyei szintű és amatőr versenyzők: 

Férfi egyéni: 1. Kovács József (Püspökladány)
Női egyéni: 1. Katona Mátyásné (Árpádhalom)   

nB-s versenyzők: 
Férfi: 1. Csúcs János (Mezőberény)
Férfi páros: 1. Andrási Zoltán - Kovács Jó-
zsef (Püspökladány)
Vegyes páros: 1. Andrási Zoltán - Szabó 
Krisztina (Püspökladány)

Magas színvonalú, küzdelmes mérkőzések, 
jó hangulat és sportszerű légkör jellemezte a 
versenyt.

Csornai Csaba

A S Z TA L I T E N I S Z

L A B D A R Ú G Á S
Megyei I. osztályú bajnokság
Törökszentmiklós-Karcag 4-0 (2-0)
2019. október 26. (szombat)

az elmúlt hétvégén törökszentmiklóssal játszott bajnoki 
mérkőzést a karcagi csapat. a helyi együttes, amelyik a táb-
lázat második helyen áll, igencsak kemény ellenfélnek bizo-
nyult. a karcagi csapat az alábbi összeállításban lépett a pá-
lyára: Fekete-Szívós Gy.,Terjék, Szőke N., Balajti, Lázók S., 
Szívós G., Szentannai, Kovács L., Domokos A., Erdei. 
Cserék: Hajdu Zs., Kiss A., Ballók, Orosz, Burai.
edző: Orosz István. 

a 4. percben erdei egy megszerzett labdával középen in-
dította terjéket. 10 méteres rövid sarokra tartó lövését sza-
bó G. szögletre ütötte.  

a 7. percben szívós Gy. indította a bal oldalon üresen álló 
Domokos a-t. a csatár labdavezetés után 25 méterről a ka-
pu fölé lőtt.

a 18. percben kovács L. egy csellel beforgatta a bünte-
tő területen szívós G-t. a csatár elesett–11-es! a büntetőt 
Gusztafik a léc alól lőtte (1-0).

a 20. percben erdei egy megszerzett labdával 22 méterről 
kapuba lőtt, a félmagas lövését szabó G. vetődve védte.

a 29. percben erdei és szentannai összjátéka után, utóbbi 
bombája elzúgott a felső léc fölött. 

a 35. percben kovács t. a bal oldalról kapura ívelt. a labda 
a felső lécről kifelé pattant. 

a 38. percben kovács t. 15 méteres lövését Fekete vetőd-
ve kiütötte.

a 41. percben egy középre adott átadást kovács t. kapás-
ból a léc fölé bombázta.

a 42. percben Fekete kapta a tizenhatoson belül a labdát, 
lapos lövése centiméterekkel elgurult a bal kapufa mellett.

a 44. percben hazai szögletre rúgás után kovács t. a tizen-
hatoson belülről lövésre szánta el magát. a labda a jobb sa-
rokban kötött ki (2-0).

az 52. percben kovács L. elment a jobb oldalon, lövése el-
suhant a felső léc mellett.

az 56. percben kovács t. fordulásból lőtt. Fekete kivédte, 
ezt követően Benedek rövid sarokra lőtt, labdáját védte a kar-
cagi kapus.

a 60. percben gyors karcagi támadás után kovács L. fél-
magas lövését szabó G. szögletre tenyerelte.

a 65. percben kovács t. elcsípett egy rossz átadást, majd 
Benedek óriási helyzetben a kapu fölé bombázott. 

a 66. percben Benedek a kapu felé lőtt labdáját kovács t. 
szinte a kapu torkában védte, a labda a jobb kapufát találta el.

a 73. percben először kovács t., majd Benedek közeli lövé-
sét védte bravúrral Fekete L.

a 75. percben Gusztafik egyéni játék után a visszakapott 
labdát a tizenhatosról a bal sarokba lőtte (3-0).

a 79. percben Benedek elment a bal oldalon, középre gurí-
tását kovács t. a kapu közepébe vágta (4-0).

a mérkőzés után orosz István elkeseredve nyilatkozott: 
- Szégyellem magam a csapat teljesítménye miatt.

B.I.


