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F. Kovács Sándorral 
városunk és térségünk 
országgyűlési képvise-
lőjével arról beszélget-
tünk, hogy az elmúlt 
időszakban milyen fej-
lesztések, beruházások 
valósultak meg a tér-
ségben, hogyan szere-
pelt a Tisza-tó és kör-
nyéke az idei turiszti-
kai szezonban, hogyan 
halad a Magyar Falu 
Program, érintettük a 
Kunszövetség jövőjéről 
szóló elképzeléseket, értékeltük a Nemzeti Konzul-
tációt, a szeptember 27-i időközi önkormányzati vá-
lasztásokról is szót ejtettünk, valamint a koronaví-
rus-járvány második hullámának kezeléséről is be-
széltünk. 

- Dinamikusan fejlődik térségünk. Egyre több be-
ruházás kap otthont nálunk. Megújulnak az iskolák; 
elég hacsak a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagin-
tézményre gondolunk, amely a 21. század igényei sze-
rint szépült meg. Épül a piactér is, amely központi ré-
sze városunknak. Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
területe mellett található Rendezvényközpont épüle-
te is az elmúlt időszakban került átadásra, amely fon-
tos szerepet tölt be Karcag életében, hiszen például 
konferenciák, különböző összejövetelek megtartására 
kiválóan alkalmas. Természetesen a térségben is szá-
mos fejlesztés történt. Tiszafüreden piaccsarnok, or-
vosi rendelő, Abádszalókon a szabadstrand újult meg, 
Berekfürdőn pedig a napokban avattuk fel az új ren-
dezvényteret. Azt gondolom, hogy az elmúlt nyolc-tíz 
évben az egész környék megindult a fejlődés útján, 
amely bízom benne, hogy az előttünk álló években is 
folytatódni fog.

- Ez egy különleges és érdekes fejezete Karcag okta-
tástörténetének, hiszen egy nagymúltú középiskolá-
ról van szó. Számos környékbeli település fiatalja vé-
gezte itt középiskolai tanulmányait. Nekünk az az ér-
dekünk, hogy ez az iskola egy jól működő, a hagyomá-
nyokat tisztelő intézmény legyen, ahova szívesen jön-
nek a környékbeli diákok, hiszen ezáltal is erősödik a 
karcagi oktatási rendszer.

(Folytatás a 2. oldalon...)

„Fontos településünk jövője”

Szeptember 18-án, pénteken adták át a nagyközönség számára a Karcagi 
Nagykun Gazdakör tagjainak összefogásában újjáépült Zádor híddal szembe-
ni Kunlaposi kilátót. 

A rendezvényen jelen volt dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kor-
mánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter, F. Kovács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselője, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöke, dr. Berkó Attila kormánymegbízott, Szepesi Tibor polgármesterjelölt és Hu-
bai Imre Csaba, a Nagykun Gazdakör elnöke.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Kunlaposi kilátó

- Az elmúlt időszakban számos beruházás, fejlesztés 
történt városunkban és térségünkben egyaránt. Ho-
gyan értékeli ezeket?

- A Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Tech-
nikum és Kollégium nemrégiben került a református 
egyházhoz. Mit lehet tudni a részletekről?

Tisztelt Választópolgárok!
2020. szeptember 27. napján a járványveszélyre való tekintettel Karcag telepü-

lésen polgármester, valamint Karcag település 05. számú egyéni választókerüle-
tében települési önkormányzati képviselő időközi választáson történő szavazás-
sal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése és a megbetegedések elkerülé-
se érdekében kérjük, hogy fogadja meg az alábbi tanácsokat:
 - Csak egészségesen menjen szavazni! Ha beteg, kérjen mozgóurnát!
 - A szavazóhelyiségben viseljen maszkot!
 - A szavazóhelyiségben érkezéskor és onnan távozáskor is használjon kézfertőt-

lenítőt!
 - Vigyen magával tollat a szavazáshoz!
 - Sorban állás esetén tartson 1,5 méter távolságot a többi várakozótól!

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETMÉNY

Karcag időKözi 
öNKorMáNyzaTi válaSzTáS

2020. szeptember 27.
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Közéleti szilánkok
A második hullám és 

az „első felvonás” (2.)
(avagy, néhány gondolat a 

járványról és a színészképzésről)
Jó néhány ismerőst megkérdeztem, 

de nem tudott senki arról, hogy Kar-
cagról most van-e valaki, aki a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem hall-
gatója, mert ha lenne, akkor meg le-
hetne kérdezni esetleg, mit gondol az 
ott történtekről. Különösen most, a Ma-
gyar Dráma Napján, szeptember 21-én, 
mert 1883-ban ezen a napon volt Ma-
dách örökbecsű drámájának az ősbe-
mutatója, amelyen már az egyiptomi 
szín után, a korabeli közönség egy ré-
sze felállva tapsolt a színészeknek és a 
rendezőnek, Paulay Edének. (Az egyip-
tomi szín voltaképpen a történelmi szí-
nek közül az „első felvonás” amelyben 
megjelenik a szabadság eszméje; ahol 
Ádám nagyravágyó fáraóként piramist 
építtet magának, majd Éva hatására 
demokratikus államot tervez.) 

Az „Ember tragédiája” a magyar 
színházi kultúrában mindig fontos 
helyet foglalt el, s nem véletlen, hogy 
a Rákosi-féle kommunista diktatúra 
1947-ben betiltatta a darabot a fő-
titkár személyes utasítására, és csak 
1955-ben fölújítva kerülhetett csak 
színre. A marxista ideológusok, élü-
kön Lukács Györggyel, éles kritikával 
illették és csak 1957-ben integrálták 
úgy-ahogy a „szocialista színházi kul-
túrába”, amikor is szintén hosszú sor-
ban álltak jegyekért a Nemzeti Szín-
ház pénztárai előtt a színházat szere-
tő emberek.

Az sem lehet véletlen, hogy 1975-
ben az MSZMP XI. kongresszusán - 
amelyen részt vett a magyar pártveze-
tők (Kádár, Apró Antal stb.) mellett még 
Leonyid Brezsnyev is - fölszólalt a fiatal 
szolnoki színigazgató Székely Gábor, az 
SZFE egykori rektora, aki most egyete-
mi tanári állásáról is lemondott. Szé-
kely akkor a „világnézetileg elkötele-
zett színház” mellett szónokolt: „hiszen 
a színház két és fél ezer év óta társadal-
mi, ideológiai tudat - és erkölcsformáló 
erő ” - mondotta.

„Színházunk és a legtöbb vidé-
ki színház igyekszik olyan új, a má-
hoz szóló, a jelenünket tükröző, a je-
len kérdéseire választ kereső, világné-
zetileg elkötelezett színházat létrehoz-
ni, amelyben szórakoztatnak, és egy-
ben formálják az új szocialista embert” 
- olvasható a Népszabadság hasábjain 
Székely Gábor elkötelezett hitvallása.

Most az SZFE-én folytatott tevé-
kenysége után - úgy, hogy senki nem 
állította föl a székéből - lemond és sér-
tetten távozik. A vele rokonszenvező 
balliberális, valójában szintén ex-kom-
csik meg csinálják a műbalhét, dikta-
túrát emlegetve. Miközben Gyurcsány 
és a felesége - a kebelbarátaik - kinyi-
latkoztatják, hogy a kuratóriumi el-
nökség munkáját még el sem kezdő 
Vidnyánszky Attilát majd földönfutó-
vá teszik, ha netán 2022-ben a kedves 
Klárika lesz a miniszterelnök!

 -ács-

KÖZÉLET

(...folytatás az 1. oldalról)

- Már a nyár elején is azt gondoltam, hogy ez egy jó 
szezon lesz, hiszen a Tisza-tó térségébe beletartozik Ti-
szafüred, Abádszalók, Berekfürdő is. A koronavírus-
járvány miatt a tavaszi zárlatok feloldását követően az 
emberek szívesen indultak belföldön útnak és keresték 
itthon azokat a helyeket, ahova el lehet menni kirán-
dulni, nyaralni. A Balaton és a Velencei-tó mellett so-
kan ellátogattak a Tisza-tó környékére is. Számos olyan 
véleményt hallottam, hogy megéri itthon maradni és 
felfedezni Magyarország csodálatos tájait, amelyekre a 
járvány miatt idén jelentős figyelem irányult.

- Azoknak a településeknek, amelyeknek lakossága 
ötezer fő alatt van a Magyar Falu Program biztosít pá-
lyázati lehetőséget. A programban szociális intézmé-
nyek fenntartása, utak felújítása, elhagyott házak meg-
vásárlása, üres telkek közművesítése is szerepel, csak-
hogy néhányat említsek a teljesség igénye nélkül. Ezek-
kel próbáljuk ösztönözni a fiatalokat arra, hogy hely-
ben maradjanak és ezeken a kistelepüléseken alakítsa-
nak ki maguknak olyan életformát és feltételeket, ame-
lyek maradásra sarkallják őket. A megbeszélés a továb-
bi tervekről, feladatokról szólt, ami minden fent emlí-
tett kistelepülés életének fontos szegmense.  

- A Kunszövetség több mint tizenöt éve működő 
szervezet. Összefogja azokat a kunsági identitással 
rendelkező embereket, akik éltetik és átérzik ezt a ha-
gyományt. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a szerve-
zet megújuljon, hiszen új feladatokat kell kitűzni, több 
embert kell bevonni. Lényeges számunkra, hogy a fia-
talságot célozzuk meg. A jelenleg futó pályázatunk is 
ezt segíti elő.

- Erre a választásra néhai polgármesterünk, szemé-
lyes barátom halála okán kerül sor. Dobos László pol-
gármester úr Karcag történetének részévé vált, akire 
mindig emlékezni fogunk. Az élet kerek, viszont megy 
tovább. Öröm számomra, hogy a polgármesteri pozíci-
óba méltó utódot sikerült találnunk Szepesi Tibor sze-
mélyében. Biztosak vagyunk benne, hogy folytatni fog-
ja azt a munkát, amelyet Dobos László abbahagyott. Ez-
zel egyetemben viszont újítani is fog és a továbbiakban 
is Karcagot a fejlődési pályán fogja tartani. Szepesi Ti-

bor, a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje hosszú évek 
óta személyes ismerősöm, barátomnak tudhatom, aki 
egy harcos, segítőkész, kreatív ember. Biztos vagyok 
abban, hogy jó gazdája lesz városunk kulcsának. Az 5. 
számú egyéni választókerületben pedig az új nemze-
dék egy tagját, egy kitűnő tudóstanárt, dr. Pintér Zol-
tán Árpádot indítjuk, aki itt tanít a Karcagi Nagykun 
Református Szakgimnáziumban. Jó azt látni, hogy van-
nak olyan Karcagon született, karcagi gyökerekkel ren-
delkező emberek, akik a nagyvilágban, a tudományos 
életben is megállják a helyüket, mint Zoltán is, aki egy 
szorgalmas, szerény, becsületes ember. Biztos vagyok 
benne, hogy jól fogja képviselni a körzetét. Úgy gondo-
lom, hogy velük együtt, a továbbiakban is sikeres lesz ez 
a város. Arra kérek mindenkit, hogy a szeptember 27-i 
időközi voksoláson vegyen részt, hiszen minden rájuk 
leadott szavazat bizonyíték arra, hogy fontos nekünk a 
város, fontos településünk jövője. 

- Korábban az embereket az országgyűlési választá-
sok alkalmával kérdezték meg arról, hogy jó-e az irány, 
amelyet a vezetés diktál. Az Orbán-kormány forma-
bontó megoldáshoz folyamodott. Időszakonként, ami-
kor nagy dolgok történnek, amikor nagy döntéseket 
kell hozni, akkor kikéri a lakosság véleményét. Ilyen 
volt a migráció, a koronavírus-járvány kezelése is. Ez 
egy nagyon fontos dolog, hiszen mind az embereknek, 
mind pedig a kormánynak tudnia kell azt, hogy jó-e az 
az irány, amerre éppen tart. Egymillió-nyolcszázezren 
küldték vissza a legutóbbi nemzeti konzultációs kér-
dőívet, amely a koronavírusról szólt. A kiértékelés so-
rán az látszott, hogy az embereket érdekli, bele szeret-
nének szólni a kormányzásba és van véleményük, ame-
lyet a kormányzat bele is épít a döntéseibe.

- Az első hullámot világviszonylatban is nagyon jól 
kezelte Magyarország. Most a lakosság véleménye az, 
amelyről a nemzeti konzultáció is tanúskodik, hogy je-
lenleg a gazdaságot kell megvédeni, természetesen a 
megfelelő óvintézkedések betartásának követésével. A 
kormány meghozta azt a döntést, hogy beutazási korlá-
tozásokat rendelt el. Az adatok szerint sokkal nagyobb 
a vírushordozók aránya, mint tavasszal, de bízunk ab-
ban, hogy a vakcina előállítása már a küszöbön áll és 
bízunk abban is, hogy az emberek azokat az óvintéz-
kedéseket szorosan követik, amelyeket kell. Ugyanak-
kor bizakodásra ad okot, hogy ugyan magasabb az eset-
szám, de jóval kevesebb a halálozási arány, mint a ta-
vasz folyamán volt. Hiszem azt, hogy közös erővel, az 
ajánlásokat betartva ismételten túl fogunk jutni a ko-
ronavírus-járvány második hullámán is. 

Brehó Mónika

„Fontos településünk jövője”
- Térjünk át a turizmusra. Idén milyen szezont zárt a 
Tisza-tó és környéke?

- Térjünk át arra, hogyan zárult az utóbbi nemzeti 
konzultáció?

- Magyarország kormánya, milyen óvintézkedéseket 
tett meg a koronavírus-járvány második hullámának 
küszöbén?

- Az elmúlt napokban tartotta meg tisztújító közgyű-
lését a Kunszövetség. Melyek a jövőbeli tervek?

- Augusztusban indult útjára az a kampányidőszak, 
amely a szeptember 27-i időközi választást készíti elő. 
Képviselő úr hogyan tekint a jövőre nézve?

- Abádszalókon Gyopáros Alpárral, a modern települé-
sek fejlesztéséért felelős kormánybiztossal, valamint a 
térség kisebb lélekszámú településeinek polgármeste-
reivel megbeszélést folytattak. Miről tárgyaltak?

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. október 2-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Lapzárta: 
2020. szeptember 28. 

(hétfő) 12.00 óra
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INTERJÚ

- Képviselőjelöltként láthatóan 
alaposan végigjárta azt a körze-
tet, amelynek képviseletére készül. 
A közösségi médiában is láthattuk, 
hogy támogatóival nemcsak a fej-
lesztés lehetőségeit, de a megoldan-
dó problémákat is keresik. Mik a ta-
pasztalatai? 

- Karcag 5. számú választókerü-
lete két választókörre, több mint 
negyvenöt utcára, útra, közterület-
re bomlik fel. A választásra jogosul-
tak száma a kétezer főt, a kerület tel-
jes lakossága a háromezer főt közelí-
ti. Ha ezt korrekt módon, minden-
re kiterjedően akarja egy képviselő 
képviselni, „menedzselni”, köteles-
sége, hogy ismerje az utcákat, az em-
bereket, a helyi közfeladatokat, igé-
nyeket. Szerintem egy képviselője-
lölt legfőbb munkaeszköze a memó-
riája. Bár nekem, mások elmondá-
sa alapján elég jó emlékezőtehetsé-
gem van (ebből élek, hisz a múlt is-
meretét közvetítem a jelen felé), de 
biztosra megyek: noteszfüzetbe ve-
zetem a tapasztalataimat, teendőket, 
megkereséseket. E feljegyzések ké-
pezik programom vázát. Képviselő-
nek lenni bizalmi állás, a képviselő-
választáson elnyert mandátum a la-
kosságtól ered, az ő érdekükben kell 
használni. Tudniuk kell, hogy méltó 
vagyok bizalmukra, személyemben 
valóban tettre kész, eredményorien-
tált jelöltet hatalmazhatnak fel kép-
viseletükkel. Én nyílt lapokkal for-
dulok a választóim felé, megismer-
hető a személyem, gondolkodásom, 
programom. Most nyíltan a bizal-
mukat kérem a választások alkalmá-
val. A választóknak kell szeptember 
27-ig fejben eldönteni, hogy mely je-
löltet kívánják támogatni, kitől mi-
re számíthatnak, akarnak-e kézzel-
fogható eredményeket a választóke-
rületben. Mivel magam is e választó-
kerületben élek feleségemmel, nekem 
is érdekem az eredményes képvise-
let. Én korábban is pontosan tudtam, 
kitől, honnan voltak várhatóak gya-
korlati eredmények.

- Képviselőjelölt úr, mit lehet tud-
ni programjáról? 

- Mottóm, hogy a körzetben élő-
ként a körzetben élőkért kívánok 
cselekedni. Segítőim társaságában 
személyesen jártam be a választóke-
rületet. Felvettem a kapcsolatot az 
itt élőkkel, meghallgattam igénye-
iket, javaslataikat, kéréseiket. En-
nek tapasztalatait összegezve ké-
szítettem programot, elképzelése-
ket. Fontosnak tartom a közlekedés-
biztonsági fejlesztéseket: a közleke-
dési táblák pótlását, a tényleges igé-
nyeket kiszolgáló gyalogátkelők lé-
tesítését, veszélyesnek ítélt kereszte-
ződések biztonságtechnikai fejlesz-
tését, a városi közterületi térfigyelő 
kamerarendszer bővítését a válasz-
tókerület javára. Kiemelt feladat a 
csapadékvízelvezetési rendszer javí-
tása, a lefolyást elősegítő műtárgyak 
és átereszek tisztítása, az árokrende-
zés. A mélyebben fekvő utcák, vá-
rosrész belvízproblémáit mérsékel-
ni kell. Lényeges a szelektív- és ha-
gyományos hulladéktárolók pótlása, 
létesítése, indokolt esetben áthelye-
zése. A választókerületben találha-
tó lakatlan, elhanyagolt ingatlanok 
előtti területrendezés, az elektromos 
vezetékrendszert veszélyeztető, vi-
harok esetén kárveszéllyel fenyege-
tő fák gallyaztatása, a körültekintést, 
kikanyarodást gátló bokrok, fák fe-
lülvizsgálata szintén figyelmet érde-
mel. A közvilágítás rendszerében ke-
letkező problémák, üzemzavarok or-
voslása, a közvilágítás modernizálá-
sa itt is hangsúlyos. A mindennapi 
használattól, fokozott igénybevétel-
től rongálódott, kátyús út és járdafe-
lületek javítását folytatni kell. A vá-
lasztókerület belvárosi részén és köz-
intézmények (óvodák, iskolák) előt-
ti parkolást elő kell segíteni. Felme-
rülhet új parkolóhelyek létesítése, a 
meglévők ésszerűsítése és bővítése. 
A lakosokkal való hatékony kapcso-
lattartás megteremtése, helyi problé-
mák helyi szinten való kezelése.

Brehó Mónika

- Két, számunkra nagyon fon-
tos kitüntető címet vehettünk át, 
amely a Családbarát Munkahely 
és a Családbarát Szolgáltató Hely 
megnevezést viseli. Azt gondo-
lom, hogy mind a két cím hűen 
tükrözi azt az időszakot, amelyet 
a kollegákkal együtt végigdolgoz-
tunk és tettünk azért, hogy bol-
dog tulajdonosai lehessünk ezek-
nek a kitüntető címeknek.  

- Már a kilencvenes években is 
keresztülhaladt városunkon ez a 
verseny. Természetesen azóta Kar-
cag rendszeres résztvevője a meg-
mérettetésnek. Azt gondolom, hogy 
nagyon fontos ez a program több 
szempontból is. Egyrészt a sport 
fontosságára, a kerékpáros kul-
túrára, másrészt hazánk gyönyö-
rű tájaira is ráirányítja a figyelmet. 
Emellett olyan marketing jelentő-
sége van ennek a rendezvénynek, 
amely által településünk még in-
kább a figyelem középpontjába ke-
rülhet.  

- Ismét útjára indult a Kossuth 
Tér Zene programunk, amely a 
Filharmóniával közös rendezvé-
nyünk. Ez egy nagyon látványos 
és közkedvelt rendezvénye a kar-
cagi délutánoknak. A megállapo-
dás szerint nagyjából két és fél, 
három hónapig ad otthont város-
unk a térzene programjának pén-
tek délutánonként a főtéri filagó-
ria alatt. Természetesen a megfe-

lelő óvintézkedések betartása itt is 
elengedhetetlen.  

- Nagyon sok van folyamatban. 
A teljesség igénye nélkül említe-
ném meg a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézményt, amely 
a mai kor igényei szerint újult meg. 
A másik nagyon fontos beruhá-
zás az új, fedett piactér kialakítása, 
amely a kor igényeinek teljes mér-
tékben meg fog felelni. A következő 
projekt a toronyház környéki járda 
megújítása, valamint az előtte lévő 
parkolórész igényesen megterve-
zett kialakítása, megújítása. A par-
kolás, a beállás, kiállás, valamint az 
ott parkoló gépjárművek száma is 
növekedhet ezáltal. Azt gondolom, 
hogy ezekkel a felújításokkal a kar-
cagi főtér egy impozáns területté 
válik majd, amely nemcsak a helyi-
ek, de az idelátogató turisták figyel-
mét is fel fogja kelteni. 

- A cél az volt, hogy bejárjuk 
valamennyi területet. Nyilván a 
különböző fórumokon a képvise-
lőtársakkal találkozunk és megvi-
tatjuk a felmerülő kérdéseket, de a 
személyes jelenlét, a területek kör-
bejárása, a feladatok átbeszélése - 
amelyeket az adott körzet képvi-
selője is fontosnak tart - elenged-
hetetlen. A továbbiakban is együtt 
kell gondolkoznunk a megoldás 
lehetőségein, természetesen a la-
kosság hathatós segítségével.  

Brehó Mónika

Dr. Pintér Zoltán Árpáddal, 
az 5. számú egyéni választó-
kerület képviselőjelöltjével a 
programjáról, valamint az ál-
tala képviselni kívánt körzet 

fejlesztési lehetőségeiről be-
szélgettünk.      

A Déryné elismerő címeiről, az 
idei Tour de Hongrie verseny 
értékeléséről, a programok-
ról, a folyamatban lévő beru-
házásokról, valamint a köze-
ledő időközi választásokról is 

beszélgettünk Szepesi Tibor-
ral, a FIDESZ-KDNP polgár-

mesterjelöltjével.    

„Nekem is érdekem az 
eredményes képviselet!”

„A továbbiakban is együtt 
kell gondolkodnunk!”

- A közelmúltban a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár két elismerő címben 
is részesült. Melyek ezek?

- Több beruházás van folyamat-
ban Karcagon. Melyek ezek?

- Augusztusban indult az a kam-
pányidőszak, amely a szeptember 
27-i választást készíti elő. A város 
számos utcáját, intézményét be-
járta, ahol a fejlesztés lehetőségei 
mellett, a felmerülő problémákra 
is keresték a megoldást. Milyen, a 
jövőre nézve is hasznos, tapaszta-
latokkal gazdagodott?

- Immáron sokadik alkalommal 
érintette városunkat a Tour de 
Hongrie kerékpáros körverseny. 
Hogyan értékeli az idei évi ver-
senyt?

- A közeljövőben milyen progra-
mokra számíthat a város lakos-
sága?
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(...folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepség köszöntőkkel vette 

kezdetét. Dr. Fazekas Sándor elmond-
ta, hogy magához a helyhez egy kü-
lön történet kapcsolódik a régi Sárréti 
világra emlékeztető környezetben. Hi-
szen aki ide ellátogat egy nagyon szép 
és a pusztai legendák világába kínálko-
zó helyre érkezik. 

- Itt, ahol állunk, itt kezdődött a Sárrét-
nek a vízi világa, a vadvízország. Innen 
látszik a Zádor híd is. Külön hangulata 
van ennek a területnek, mert a táj szép 
és az emlékeit magában hordozza. Ez 
a karcagi határnak olyan pontja, ame-
lyet érdemes megtekinteni, főleg most, 
amikor a belföldi turizmus nagy népsze-
rűségnek örvend. A Hortobágyi Nemze-
ti Park és a Természetvédelmi területek zónája ez, 
ahol a kilátó várja az idelátogatókat - mondta a 
kormánybiztos. 

Hubai Imre Csaba, a Nagykun Gazdakör elnöke 
arról szólt, hogy az építmény szimbólumként is 
szolgál, amely felhívja a mai fiatalság figyelmét a 
hagyományok ápolására, értékeink megőrzésére. 

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője elmondta, hogy kü-

lön öröm a karcagiak és a térségben élők szá-
mára, hogy újjáépült a Zádor híddal szembe-
ni Kunlaposi kilátó, amely egyfajta jelképként is 
szolgál az ideérkező látogatóknak.    

Szepesi Tibor, a FIDESZ-KDNP polgármesterje-
löltje szavai szerint meghatározó pontja a város-
nak ez a terület. Hiszen nemcsak mint építmény-
re tekinthetünk, hanem a múltat, a jelent és a jö-
vőt is magába foglalja a kilátó.

A köszöntők után Nt. Koncz Tibor esperes 
megáldotta a kilátót, majd annak leleplezésé-
re került sor.

 Brehó Mónika

Kunlaposi kilátó

Pályázati forrásból megszépült a 
berekfürdői gyógyfürdő előtti Ren-
dezvénytér, egy másik sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően pedig a 
polgármesteri hivatal épületét is 
bővíthették. A beruházásokat ün-
nepélyesen szeptember 18-án, pén-
teken adták át.

Molnár János polgármester meg-
köszönte a támogatást, majd arról 
szólt, hogy kettős hasznosítású a tér, 
hiszen egyrészt parkolóként üzemel 
a fürdőbe érkező vendégek számára, 
másrészt rendezvénytérként. Utób-
bi esetben az elmúlt időszakban már 
két alkalommal is bizonyított: Falu-
napon és a Szolnoki Szimfonikusok 
nyáresti koncertje alkalmából. Má-
sik nagy előnye a beruházásnak, hogy 
kiépítették a területen az áramvételi 
lehetőségeket is, így egy-egy rendez-
vény esetén ez a sátrakhoz - hiszen az 
árusok, a főzők is ezen a helyen van-
nak egy-egy fesztiválon - nem kell 
majd kiépíttetni. A másik befejezett 
beruházás a polgármesteri hivatal 
épületének a bővítése volt. Mint el-
hangzott, a község lakosai és a hivatal 
dolgozói is régóta várták már, hogy 
méltóbb körülmények között dolgoz-
hassanak. Az épület bővítéséhez 30 
millió forintot nyertek, s ebből az új 
szárnyat a régi épület elé építették, az 
utóbbit pedig korszerűsítették. Mos-

tantól az ügyintézés korszerűbb kö-
rülmények között történhet.

Mint Balajti József projektmene-
dzser elmondta, a 130 milliós vissza 
nem térítendő támogatásból megvaló-
sulhatott a Rendezvénytér teljes felújí-
tása. Közel 4 ezer négyzetméternyi fe-
lület újult meg a település központjá-
ban, több mint 3 ezer növényt ültettek 
el. Egy részét a bereki lakosok is segí-
tettek elültetni, ez is szép példája volt 
az összefogásnak. Szökőkút is készült 
a fürdő előtti téren, így még hangula-
tosabb lett a település központja.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlé-
si képviselő, földügyi kormánybiztos 
szerint a Nagykunság szívében Be-
rekfürdő egy kis ékszerdoboz, ahol a 
csend, a nyugalom és a gyógyvíz biz-
tosítja a pihenést az ide látogatóknak. 

A mostani beruházások 
illeszkednek a Tisza-tó 
fejlesztésébe is, hiszen a 
nemzetközi hírű gyógyvíz 
miatt sokan érkeznek ide 
gyógyulni, számukra a 
korábbi években végrehaj-
tott fürdőfejlesztés bizto-
sítja a nyugodt pihenést, s 
mostantól a hivatali ügy-
intézés is európai színvo-

nalú körülmények között zajlik.
Az erdős, fás faluban az elmúlt idő-

szakban az önkormányzati mellett 
magánberuházások is voltak, így még 
vonzóbb lett a község. A fürdőben is 
biztosított a nyugalom - így Hubai Im-

re, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke a béke szigetének 
nevezte Berekfürdőt, ahol a gyógyvíz 
jelenti az idegenforgalmat, de a bere-
ki emberek kedvessége, vendégszere-
tete is híres.

F. Kovács Sándor országgyűlési kép-
viselő gratulált a település vezetői-
nek az újabb fejlesztésekhez, s felidéz-
te gyermekkora bereki fürdőjét, melyre 
már rá sem lehet ismerni a fejlesztések-
nek köszönhetően. Sikeres önkormány-
zati és vállalkozói pályázatok, fejleszté-
sek pl. Park Étterem, feldolgozóüzem - 
illeszkednek a térségi turisztikai pályá-
zatokhoz is - fogalmazott a politikus.

DE

Újabb beruházások a térségben
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Perge Józseffel, a Berek-Víz Kft. ügy-
vezetőjével arról beszélgettünk, hogy 
a kezdeti nehézségek után milyen sze-
zont zárt idén a Berekfürdői Gyógy- és 
Strandfürdő.  

- Összességében elmondha-
tom, hogy sokkal jobbat, mint 
amit az ember gondolt és várt - 
kezdte az ügyvezető. Majd az-
zal folytatta, hogy a március 
18-ai bezárást követően igen 
nehéz helyzetbe került a für-
dő a dolgozókkal egyetem-
ben. - A május 22-i újranyitás 
során, a gyógymedencék ugyan 
még nem üzemelhettek - majd 
csak július 20-án volt a megnyi-
tásukra lehetőség, a gyógykeze-
lésekkel egyetemben -, viszont 
a megfelelő óvintézkedések 
betartása mellett már látogathatóvá vált a 
strand területe. 

- Sajnos a nyitást követő hetek, az időjárás 
sokszínűsége miatt, nem hozták meg a várt 
vendéglétszámot. Az igazi szezon július má-
sodik hetében indult meg. Onnantól kezdve 
mind a kempingben, mind pedig a strandon 
a látogatók száma folyamatosan emelkedett. 
Így gyakorlatilag nagyságrendileg hasonló 
anyagi helyzetbe került a cég, mint egy évvel 
ezelőtt volt. Ez a jövőre nézve egyfajta stabi-
litást jelent számunkra - fogalmazta meg a 
tapasztalatokat a vezető. 

Elmondta, hogy a „Maradj itthon!” elne-
vezésű kampány a bereki strandon pozití-
van éreztette hatását. Nagyon sok új belföl-
di vendéget tudott idén felmutatni a fürdő. 
Ennek egyik oka lehet az ügyvezető szerint, 

hogy az elmúlt évek marketing munkájá-
nak gyümölcse most ért be igazán, a másik 
pedig természetesen az, hogy az emberek 
jó része nem ment külföldre, így turisztikai 
célt is itthon keresett magának. 

- Érdekes, hogy Kelet-Magyarország és Bu-
dapest vonzáskörzetéből nagyon sokan lá-
togattak meg bennünket idén. Július végén 
a szlovák és a lengyel turisták jelentek meg, 
így összességében azt gondolom, hogy egy jó 
szezont zárt a bereki strand - mondta Perge 
József ügyvezető.

Brehó Mónika  

Szezonzárás a bereki strandon

Szeptember 10-én, csütörtökön fogadalmat tettek a Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola elsősei a Palánta piknik keretében a Református Templomkertben.

A három első osztály tagjai osztályfőnökeikkel közösen tettek fogadalmat - mely-
nek szövegét a másodikosok mondták elő - Földváriné Simon Ilona igazgató és a má-
sodikos évfolyam tagjai, tanítói előtt arra, hogy jól tanulnak majd iskolásként és mél-
tón viszik tovább a refis hagyományokat.

A fogadalomtétel után egy közös játékban vettek részt az elsős és másodikosok gye-
rekek, majd a napot egy piknikkel zárták, ahol az édesanyák által készített sütemé-
nyeket fogyasztották el a gyerekek tanítóikkal, nevelőikkel közösen.

DE

Palánta piknik
Karcag után második vidéki helyszínként a berekfürdői 

Bod László Művelődési Központban mutatták be szeptem-
ber 18-án, pénteken Alvincz József-Fazekas Sándor-Jójárt 
László-Kurucz Mihály: Mindent a magyar vidék jövőjéért. 
Mezőgazdaságunk 2010-2018 című könyvét. A megjelen-
teket Nagy Istvánné igazgató köszöntötte, majd Bácskai 
István, a Gondolat Kiadó igazgatója szólt arról, hogy a be-
mutató egyben az Ünnepi Könyvhét egyik rendezvénye is, 
ez még jelentősebbé teszi a mai napot.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi 
kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter a kö-
tet létrejöttének kulisszatitkaiba avatta be a szép számú 
érdeklődőt. Mint elhangzott, Orbán Viktor miniszterel-
nök felkérésére készült a tanulmánykötet, mely 400 olda-
lon foglalkozik az agráriummal. A témakörök között ol-
vashatunk az új földtörvényről és az elmúlt évtized tör-
ténéseiről, tartalmazza a mezőgazdaság főbb ágazatainak 
adatait számos táblázattal, grafikonnal, de az erdészet, a 
vadgazdálkodás, a halászat eredményeiről éppúgy szólnak 
a szerzők, mint a hungarikumokról.

A könyvbemutatón részt vett több társszerző is, akik a 
saját témakörüket ismertették a jelenlévőkkel.

DE

Könyvbemutató

Szülői tájékoztató
Rád is vár a Refi-s Csodavár!

Kopogtató címmel
Iskola-előkészítő foglalkozások indulnak

református általános iskolánkban,
nagycsoportos óvodások részére,

a 2021/2022-es tanévre.

A szülői megbeszélés időpontja:

2020. október 19. (hétfő) 17.00 óra
Helye: 

református iskola 
(Karcag, Varró út 4.)

Minden érdeklődő szülőt 
szeretettel 

hívunk és várunk.
Az iskola épületében a szájmaszk 

használata kötelező.
Iskolavezetés
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2020. szeptember 25. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Térzene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor – 
  Déryné Kulturális 
  Központ igazgatója
 Karcagi hírek
 Beszélgetés Földváriné Simon 
 Ilona igazgatónővel
 Új kilátó Kunlaposon
 Háttér
 Vendég: dr. Pintér Zoltán Árpád
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi Tükör

2020. szeptember 28. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Keresd a nőt! 
 amerikai film

2020. szeptember 29. kedd 

(ism. 2020. szeptember 30. 

szerda)

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.55 Látogató - erdélyi utazás
20.20 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.20 Nagykunsági Híradó 
21.35 Kossuth Tér Zene: 
 ClassFolkJazz

2020. október 01. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Térzene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 A Kunszövetség közgyűlése
21.10 Karcagi Tükör

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 
hétfő reggel 07.00 óráig).

Szeptember 26-27. 
 dr. Saliga Viktória 
 Karcag, Zöldfa utca 25. 
 Tel.: 06/30-941-5759

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - édesipari 
csoportvezető (Karcag),

 - Agrármérnök (Kisújszállás),
 - Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
 - Óvónő (Kenderes),
 - Gyógymasszőr (Berekfürdő),
 - Munka- és termelésszervező (Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Raktári adminisztrátor (Karcag),
 - Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója - ügyfélszolgá-

lati menedzser (Kunmadaras),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Pultos (Karcag),
 - Növénytermesztő - traktoros (Berekfürdő),
 - Tehenészeti állatgondozó (Berekfürdő),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Karosszéria lakatos - karosszéria lakatos, autófénye-

ző (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó - kertész (Berekfürdő),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari fog-

lalkozás (Kunmadaras),
 - Tehergépkocsi-vezető (Kunhegyes),
 - Árufuvarozó (Karcag),
 - Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
 - Rakodómunkás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

aktuális állásajánlatai:

HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. szeptember 27. napján (vasárnap) megtartás-

ra kerülő helyi önkormányzati képviselő és polgármester időközi választásán Karcag 
településen az alábbi jelöltek indulnak:

Rózsa Sándor
Helyi Választási Iroda Vezetője

Polgármester jelöltek
Szavazólapi 
sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

2. SZEPESI TIBOR FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

5. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei
Szavazólapi 
sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DR. PINTÉR ZOLTÁN ÁRPÁD FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

2. HORVÁTH SÁNDOR IMRE MAGYAR MUNKÁSPÁRT
3. BODNÁR CSABA FÜGGETLEN JELÖLT
4. TÓTH CSABA MI HAZÁNK MOZGALOM

Szeptember 26. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)  
9.00-19.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 27. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás 

a Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet
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Ingatlan
Garázst vásárolnék Kar-
cagon, a Szent István sugár-
út 1-5-ben, vagy a közelé-
ben. Azonnal fizetek! 
Tel.: 06/30-713-7254.
A Kisvénkert Kékvirág utcán, 
939 m2-es félig bekerített 
kert (rajta lakókocsi, fúrt kút) 
sürgősen eladó! 
Tel.: 06/30-216-9216.
Kertföld eladó! A Völgyes 
I-es kertben 5,5 sor (áram-
mal, fúrt kúttal, 1 sor gyü-
mölcsfával) eladó. 
Tel.: 06/30-835-0908.
A Téglás II-ben 20 sor kertföld 
eladó. Tel.: 06/70-351-6230.
Karcagon a Kisvénkertben, 
7000 m2-es, fúrt kúttal ellá-
tott, felszántott terület kiadó! 
Tel.: 06/30-462-7141.
Karcagon 30 m2-es, főtér kö-
zeli lakás eladó. 
Tel.: 06/30-645-0694.
Karcagon a Magyar utcá-
ban ház (építési telekkel), a 
Hegyesbori-Dráva utca sar-
kán telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 
06/70-257-2045.

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Megrendelését már 
most felvesszük folyamato-
san az év végéig, illetve a 
készlet erejéig. Cím: Karcag, 
Soós István utca 12. szám. 
Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160. 

Törpeharcsa rendelhető, kap-
ható! Tel.: 06/20-411-7430. 

Vegyes
Teljes körű hagyatékot felvá-
sárolok! Porcelánokat, fest-
ményeket, fali tékát, régi ér-
méket, szódásüvegeket, stb. 
vásárolnék! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Vásárolok régi bútorokat, 
porcelánokat, nippeket, vit-
rindíszeket, festményeket, 
órákat, régi kerámiákat és 
mindennemű régiséget, tel-
jes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Régi lemezkasztnis, lábbal 
hajtós kisautót vásárolnék, 
akár roncs állapotban is. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhaj-
lító, körgyűrű-hajlító, kovács 
satu, kovács üllők, kovács-
tűzhely eladók. 
Tel.: 06/59-313-369.
Tűzifa (akác, tölgy) méteres 
vagy konyhakész eladó. 
Tel.: 06/70-384-5283.
Eladó tűzifa (100x100x170 
cm) szálában bükk, tölgy 
(25.000/fm), ugyanitt kalodá-
ban 28.000 Ft. Ingyen fuvar! 
Tel.: 06/70-351-6936.

Régi motorokat keresek meg-
vételre (Simson, MZ, JAWA). 
Akár üzemképtelen állapotban. 
Tel.: 06/20-572-5142.
Eladó 1 db ajtólap (90x205-
ös, üveges) villanymotor (380 
V, 1100 w, 2850 r) zártszel-
vény (160x160), mosdókagy-
ló, faredőny (180x160), egy-
tengelyes traktorutánfutó. 
Tel.: 06/70-262-5583.
Eladó szárzúzó, vetőgép, 
tolólap, betonkeverő, 2 fejes 
eke, alternatív fűkasza, álló 
vasszín, bálaszúró, borona, fa-
henger, simító. 
Tel.: 06/20-316-0136
Orion TV (HD 95 CX SET-TOP 
BOX) szobaantennával el-
adó. Tel.: 06/30-478-2714.
Bútorkészítésre alkalmas, 30 
éves, száraz, szélezett tölgy-
fapalló eladó. Érdeklődni az 
esti órákban. 
Tel.: 06/30-258-3312, 
06/30-328-6430.
Eladó 2 személyes rekamié, 2 
db PB gázpalack, kétkerekű 
gumis kézikocsi. 
Tel.: 06/70-290-8899.
Karcagon eladó 40-es, fekete, 
puhaszárú boxcsizma, 10x10-
es házhoz, fürdőszobához, 
folyosóhoz, WC-hez megvá-
sárolt csempék és hozzáva-
lók, továbbá 2 db ajtólap (tok 
nélkül), 4 db 60x40-es ablak, 
B30-as és kisméretű tégla, 50 
literes üvegballon, cserép-
kályha. Tel.: 06/30-266-2859.
Szőlőprés, szőlőzúzó, nagy-
teknő, kanapé és egyebek 
eladók. Tel.: 06/30-401-4592.

5 db 5 literes fonott demi-
zson, 90x190-es hentelő-
asztal, szőlőprés (darálóval), 
üst (üstházzal), 30-40 literes 
lábasok eladók. 
Tel.: 06/30-498-5047.
Szobakerékpárt vásárolnék! 
Tel.: 06/30-258-3312, 
06/30-328-6430.
Eladó babaetető szék, 28-as 
női kerékpár, öntöttvas szo-
bakályha, hintaszék, egysze-
mélyes heverő, kutyaház. 
Tel.: 06-30-252-8698.
Eladó 2,6 méter kályhacső 
(könyökcsővel), pattogatott 
kukorica készítő-gép, mág-
neses derékalj. 
Tel.: 06/59-312-249, 
06/70-385-4893.
Eladó 2 db 15 literes zsírosbö-
dön, 1 db 25 literes zsírosbö-
dön, káposztagyalu, disznó-
sajtprés, 25 literes üvegbal-
lon, 5 literes bekötött üveg-
demizson, üstház (üsttel, fe-
dővel). Tel.: 06/30-498-5047. 
Suhanó elektromos kerék-
pár, 220 V-os terménydaráló 
(új, lezsákolható), és egy hor-
dozható csempesparhelt el-
adó. Cím: Karcag, Forint utca 
8. Tel.: 06/30-590-0818.
Eladó fehér, kisméretű csem-
pe, járólap, satu (asztallal), 20 
literes zsírosbödön és bor-
szőlő. Tel.: 06/30-261-2935.

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

Ingyen elszállítom felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosó-
gép, hűtőgép, gázkészülék, 
bojler, autó- és motorakku-
mulátor.) Tel.: 06/30-265-4197.

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.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
OLVASÓINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
NEM VÁLLAL 

FELELŐSSÉGET!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 
8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 
8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 
8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.Köszönetnyilvánítás

Megköszönjük a karcagi „Kó-
bor Szívek” Állatmentő és Kör-
nyezetvédő Alapítványnak, Ne-
mes Tímea elnök-önkéntesnek a 
fáradtságát, amit a gazdik nélkü-
li, és a balesetet szenvedett kutyusok megmentéséért, 
gondoskodásáért tesznek. 

Kérem támogassák Önök is a kutyusokat mentő 
„Kóbor Szívek” Állatmentő és Környezetvédő Alapít-
ványt!

Karcagi állatbarátok 
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Érdekel a film és a tévé? Akkor próbáld ki magad! cím-
mel média szakkör indult református általános iskolánk 
érdeklődő diákjai számára. A foglalkozások igyekeznek 
átfogó képet adni a média csillogónak tűnő, de olykor na-
gyon prózai világáról. Lesz filmforgatás, amelyben sze-
replők és alkotók is lehetnek a gyerekek, sőt egy valódi 
filmstúdióban is kipróbálhatják magukat a bátrabbak. 
Szinkronizálhatnak, vagy akár énekelhetnek is.

Szó lesz a Facebook és a Google titkairól. Tanulnak 
majd hírt, cikket írni, a legügyesebbeknek publikálási 
lehetőséget is biztosít a média végzettséggel rendelke-
ző szakkörvezető.

Cél, hogy a gyerekek ne csak fogyasztani, hanem hasz-
nálni, sőt később irányítani is tudják a médiát. A szak-
kör sok érdekességet rejteget, sok szórakoztató felada-
tokkal megtűzdelve.

Lesz sok terepmunka is a szabadban. Lesznek cso-
portos játékok, internetes feladatmegoldások. A szak-
kör után érdeklődők megismerkednek a televíziózáshoz 
használt eszközökkel. Filmtörténeti alapismereteket, 
képalkotási eljárásokat sajátítanak el.

Fotográfia és mozgó film kapcsolata, rajz és animáció, 
a fény, mint kreatív eszköz. Megismerkednek az újság-
írás műfajaival. 

Szeretnénk iskolánk tevékenységi körét tovább bővíte-
ni ezzel  a készségfejlesztő szakköri formával. 

Iskolavezetés
Refi

„Együtt könnyebb!” címmel hirdetett rajzpá-
lyázatot az Iskolagyümölcs-program keretében 
az Egri Főegyházmegye iskoláinak almát szállító 
Linczenbold Máté egyéni vállalkozó.

A Györffy István Katolikus Általános Iskola tanu-
lói is készítettek pályamunkákat. 

Nagy öröm számunkra, hogy Nagy Bence isko-
lánk 4. a osztályos tanulója I. helyezést ért el. 

A napokban érkezett meg az almaszállítmánnyal 
együtt a nyereménye: az I. helyezést tanúsító okle-
vél, 5 liter almalé, melyet az egyéni vállalkozó gyárt 
és a 10.000 Ft-os vásárlási utalvány. 

Szívből gratulálunk a szép eredményhez és hálá-
san köszönjük a szülői ház támogatását. 

Kovács Miklósné
igazgató 

Györffy István Katolikus Általános Iskola

Mozgókép és médiaismeret Györffy-s siker az „Együtt 
könnyebb!” rajzpályázaton

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben is nagy 
igény mutatkozott az angol nyelvvizsgák iránt.

Ehhez az iskola egy plusz tehetséggondozó angol 
órát biztosított az érdeklődő 8-os tanulók számára. 

A tanév során a diákok sok időt és fáradságot nem 
kímélve felnőttek a feladathoz és bár a járványhely-
zet miatt a felkészülés március 15-én abba maradt 
egy időre, mégis a nyár végéig 10 tanulónak sike-
rült középfokú nyelvvizsgát tennie, ami azt hiszem a 
tanév nehézségeit is nézve szép eredmény.  
A nyelvvizsgát tett tanulók a következők voltak:

Szóbeli középfokú angol nyelvvizsga 
•	 Jaros Laura
•	 Magyar Márton
•	 Karcagi-Nagy Dávid Zoltán
•	 Éliás László
Komplex középfokú nyelvvizsgát tettek
•	 Baranyai Dorka
•	 Kun Gergő
•	 Kecskés Redmond
•	 Nagy Zsófia
•	 Szabó Rita
•	 Tóth Levente
Azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy nemcsak a 

szülők, de mindannyian büszkék vagyunk rájuk !

Vass György János
Györffy István Katolikus Általános Iskola

angoltanár

Szeptember 7-ét az ENSZ közgyűlése 2019 de-
cemberi határozatában nyilvánította a „Tiszta le-
vegő a kék égboltért” nemzetközi napjává. Idén 
először nyílt lehetőség arra, hogy ezen a napon ki-
emelten és célirányosan foglalkozzunk a levegő-
tisztaság-védelemmel és a légszennyezés problé-
májával.

A LIFE IP HUNGAIRY projekt keretében 2020. 
szeptember 15-én - mintaóra keretében -  első al-
kalommal nyílt lehetőség arra, 
hogy játékosan megszólítsuk a 
gyerekeket és felhívjuk figyel-
müket a levegőtisztaság védel-
mének fontosságára. A Karca-
gi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kováts Mihály 
és Kiskulcsosi Általános Isko-
lai Tagintézményeiben az 5. és 
6. évfolyamos osztályok részére 
tartott Tóth Delinke, a projekt 
karcagi ökomenedzsere egy inte-
raktív tanórát, ahol a tanulókkal 
a levegőtisztaságról, a környe-
zetbarát-fűtés szabályairól, il-
letve a lebomló hulladékok kom-
posztálással történő újrahaszno-
sításáról beszélgettek.

A tanóra keretében három témakörben egy-egy 
rövidfilmet néztek meg. Az első a légkör és a leve-
gő szennyezőiről szólt, a második arra a kérdés-
re adott választ, hogyan fűtsünk okosan, a har-
madik kisfilm pedig a komposztálást mutatta be, 
amivel szintén sokat lehet tenni, hogy tisztább le-
gyen a levegő.

Az összesen 4 osztályban tartott órákon a ta-
nulók nagyon figyelmesek és rendkívül ügyesek 
voltak. A tanóra végén minden diák elismerő okle-
velet és egy kis jutalmat kapott.

Nagyon szépen köszönjük Plósz Csilla Mar-
git intézményvezető asszonynak, illetve Mester 
Anikó és Karas Elvira tagintézményvezető asszo-
nyoknak, hogy lehetővé tették számunkra a min-
taóra megtartását, melynek keretében a gyere-
kekkel is tudtunk erről a rendkívül fontos és idő-
szerű problémáról beszélni. Reméljük, hogy az el-
következő időszakban is lesz lehetőségünk hason-
lóan jó hangulatú rendkívüli órákon találkozni.

A mintaórán vetített rövidfilmek az http://
www.hungairy.hu/node/74 internetes oldalon 
találhatók, bárki számára elérhetők és szabadon 
felhasználhatók.  

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/ 
000017) projekt az Európai Unió LIFE program-
jának támogatásával valósul meg.

A Györffy-s diákok 
és a nyelvvizsga

Mintaóra a jobb és tisztább levegőért

POSTALÁDA


