
XXXIII. évf. 24. szám  2020. június 26.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Elbúcsúztatták Karcag város polgármesterét, 
Dobos Lászlót. A Városháza előtti téren katoli-
kus szertartás szerint tartott búcsúztatón - ame-
lyen a gyászolók egy-egy szál fehér virággal fe-
jezték ki részvétüket - jelen volt Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke és felesége, Lé-
vai Anikó is.

„Karcag város minden polgára, politikai közössé-
günk minden tagja nevében hajtok fejet Dobos Lász-
ló életműve, a köz szolgálatában végzett fáradhatat-
lan munkája és emberi szerénysége előtt. [...] Példá-
ját, emberi hitvallását, mély elkötelezettségét a vá-
ros és a kun emberek mellett értékként magunkkal 
visszük” - mondta beszédében Varga Mihály pénz-
ügyminiszter.

A politikus szavai szerint a polgármester igazi 
hazafi, egyben büszke kun ember volt, aki egész 
életében szerette Magyarországot. - „Ha kellett, 
szót értett a nyakas, kálvinista kunsági emberrel, 
így újult meg a városközpont, de ha kellett, szót 
értett a magyar kormánnyal, így épült új rendőr-
ségi épület Karcagon.” A pénzügyminiszter a to-
vábbiakban arról is szólt: - „szeretném elmonda-
ni, hogy az én életemet gazdagabbá tette, hogy a 
Polgármester úrral, Lacival, hosszú évekig közös 
volt az utunk.” [...] „Az emlékezés azonban óha-
tatlanul befejezetlen és hiányos, mert szavakban 
nem összefoglalható egy emberélet. Kevés, ha csak 
Polgármester úr eredményeiről beszélünk, kevés, 
ha csak tisztségeit, hivatalait soroljuk fel, kevés, ha 
csak páratlan segítőkészségét idézzük fel. Az elkö-
szönés, a tiszteletadás mindennek együtt, az élet 
teljességének szól, annak a teljességnek, amit csak 
ezekben a megrendítő pillanatokban láthatunk. 
Dobos László életének központi tere volt a Város-

háza. Itt veszünk tőle végső búcsút, innen indítjuk 
utolsó útjára.” 

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, a 
földügyi szabályozás érvényesítésének koordiná-
lásáért felelős kormánybiztos búcsúztatójában így 
fogalmazott: - „Sikereidet, melyek a mi sikereink 
is, kitartásodnak, tehetségednek, az emberek irán-
ti szeretetednek köszönhetted, és annak, hogy igazi, 
lovagias, küzdőszellemű, régi fideszes harcos voltál, 
aki az élet legnehezebb helyzeteiben is talpon tudott 
maradni.” [...] 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Elbúcsúztatták Dobos Lászlót, 
városunk polgármesterét

Fotó: MTI



2 2020. június 26.

(...folytatás az 1. oldalról)
„Mindenki által ismert és elismert közéle-

ti személyiség volt, városunknak, Karcagnak, 
a Nagykunság büszke fővárosának önkor-
mányzati képviselőjeként, megyei képviselő-
ként, majd egy évtizeden át polgármesterként 
minden erejével sikeresen dolgozott értünk, 
valamennyiőnkért.” Legutóbb is kétharma-
dos, országosan is figyelemre méltó támoga-
tottsággal választották polgármesterré - tette 
hozzá a korábbi földművelésügyi miniszter, 
aki 20 évig (1990 és 2010 között) volt a város 
polgármestere.

Dr. Fazekas Sándor kötelességnek nevez-
te a Dobos László által megkezdett munka 
folytatását, és, hogy Karcag továbbra is a ha-
gyományaira, tartására büszke, fejlődő, erős, 
nemzeti érzelmű város legyen, a kunok fővá-
rosa. - „[...] ezekben a percekben, itt és most 
válik munkásságod egyszer és mindenkorra, 
visszavonhatatlanul Karcag város történe-
tének részévé.” - hangoztak fel az emlékezés 
gondolatai.

A Városháza előtti búcsúztató után a te-
metést szűk családi körben tartották.

Brehó Mónika

Elbúcsúztatták Dobos Lászlót, 
városunk polgármesterét

Fotók: Dede Géza

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik Dobos László polgármester búcsúztatójának 
szervezésében, lebonyolításában közreműködtek. 

Köszönjük Karcag Város Önkormányzatának, a 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár munkatársainak, a szolgálatot teljesítők-
nek, az egyházak képviselőinek, továbbá minden 
végtisztesség tevőnek, akik az eseményen búcsúbe-
széddel, személyes jelenlétükkel, együttérzésükkel, 
sok-sok virággal igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni.

A gyászoló család
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Megrendülten búcsúzott szeretett polgármesterétől Kar-
cag város az elmúlt héten. Dobos László méltósággal viselt, 
súlyos betegség után, 2020. június 13-án elhunyt.

Karcagon született 1957. november 3-án. Általános és 
középiskoláit Karcagon végezte, az akkori Gábor Áron 
Gimnáziumban érettségizett. Tanári diplomát és edzői ok-
levelet szerzett az Egri Tanárképző Főiskolán. Két gyermek 
édesapja.

1981-től 2002-ig a karcagi Gábor Áron Gimnáziumban 
dolgozott testnevelő tanárként, edzőként, illetve igazgató-
helyettesként. Szinte minden karcagi családban akad leg-
alább egy volt tanítványa, sportolója. A környékbeli telepü-
léseken is szomorú szívvel gyászolják egykori diákjai. Egy-
kori kollégái is szeretettel emlékeznek a közös sikerekre, 
eredményekre, a pedagógus munkatársra, ki szívvel-lélek-
kel dolgozott a diákjai nevelésén, fejlesztésén.

Közéleti tevékenysége 1994-ben indult, amikor Karcag 5. 
számú egyéni választókerületének önkormányzati képvise-
lője lett. Hétszer választották meg, haláláig 26 éven át kép-
viselte folyamatosan a körzet lakóit.

1998-tól a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tag-
jaként dolgozott a megye lakosaiért. 

2002-től 2010-ig Karcag alpolgármestere volt. 2006-ban 
elnyerte az Év Alpolgármestere címet, majd 2010-ben az Év 
Tisza-tavi Alpolgármestere lett. 

2010 óta Karcag város hatalmas támogatottsággal meg-
választott, elhivatott polgármestere, tavaly kezdte meg har-
madik polgármesteri ciklusát. 2017-ben a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség Karcagi Szervezetének elnökévé válasz-
tották. 

Egész életét a térség és szeretett városunk, Karcag szol-
gálatának szentelte pedagógusként, majd politikusként is. 
Polgármestersége ideje alatt rengeteg beruházás és fejlesztés 
gazdagította városunkat, amelyeknek köszönhetően Karcag 
mára egy korszerű és sikeres város lett. 

Megújultak a közintézményeink épületei. A Déryné Kul-
turális Központ külső-belső felújítása után újra régi fényé-
ben pompázik. Az Idősek Otthona telephelyeinek teljes fel-
újítása, korszerűsítése az idős emberek életminőségét javít-
ja. Lezajlott az Ifjúsági Ház korszerűsítése és felújítása, a 
Piaccsarnok tetőszerkezetének cseréje. A Városháza felújí-
tása, akadálymentesítése, energetikai rendszerének és tető-
szerkezetének korszerűsítése is megtörtént. A Karcagi Járá-
si Hivatal és a Szociális Szolgáltató Központ új épületet ka-
pott. Közintézményeink egy része környezetbarát energeti-
kai átalakításon esett át.

Megújult a főtér, a város szíve. A Kossuth tér új díszbur-
kolatot kapott, a járdafelújítási program során a környező 
utcák is megújultak. A főtéri játszóterek mára megfelelnek 
az európai uniós szabványnak, megújultak a zöldfelületek, 
és az I. világháborús emlékmű.

Nagyszabású fejlesztések történtek városunk egészség-
ügyi ellátórendszerében is. A Kátai Gábor Kórházban több 
kórházi osztályt is felújítottak, világszínvonalú műszerek-
kel, diagnosztikai eszközökkel, új, közforgalmú gyógyszer-
tárral, anyaszállással gazdagodott a város. Felújították a 
Karcagi Mentőállomást, a háziorvosi rendelő is moderni-
záláson esett át.

Megújult a város közlekedési infrastruktúrája is. Meg-
történt a Karcag – Kunmadaras közötti út, a városon be-
lül a Püspökladányi és Kisújszállási utak felújítása. A 
100-as vasútvonal rekonstrukciója során felüljáró, alul-
járó épült, valamint útcsatlakozás Magyarkára és Apa-
várára. Visszakapta régi szépséget a karcagi Vasútállo-
más épülete. Lámpás forgalomirányító rendszer biztosít-
ja a közlekedők biztonságát a postai útkereszteződésben. 
Az Autóbuszpályaudvar felújításának köszönhetően az ál-
lomásépület utasbarát, akadálymentes és esztétikus lett.

A nevelési-oktatási intézmények felújítása, korszerűsí-
tése során városunk összes óvodája teljesen, vagy részben 
megújult, új egységekkel, eszközökkel gazdagodott. Felújí-

tások zajlottak le az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lában és a Kiskulcsosi Általános Iskolában, illetve jelenleg 
is tart a nagyszabású infrastrukturális fejlesztés a Kováts 
Mihály Általános Iskolában.

Kevés város büszkélkedhet ennyi sportfejlesztéssel és 
sporteseménnyel, mint Karcag. Műfüves sportpályák vár-
ják a diák- és felnőtt sportolókat a Szentannai Sámuel Kö-
zépiskolában és a Varró István Szakgimnáziumban. A 
Nagyvénkertben pedig az új Kosárliget és a modern sza-
badtéri edzőpark biztosítja a sportolási, kikapcsolódási le-
hetőséget. A Városi Sportcsarnokban is lezajlottak a felújí-
tási, korszerűsítési munkák. Karcag öt éve bekapcsolódott 
a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros körversenybe. A 
szervezők városunkat a Tour de Hongrie hungarikumának 
nevezték. Dobos László kezdeményezésére 2014-től éven-
te megrendezésre kerül a Lengyel-Német-Magyar Ifjúsá-
gi Sporttalálkozó.

A gazdasági növekedés Karcagon is érezhető. A Karca-
gi Kukoricamalom a legjelentősebb mezőgazdasági beru-
házás a térségben, aminek eredményeképpen újra van me-
zőgazdasági feldolgozóipar városunkban. Az Elektroni-
kai Hulladékhasznosító elindulásával egy környezetbarát, 
munkahelyteremtő innováció jött létre Karcagon.

Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése, bővíté-
se az elmúlt 10 évben folyamatosan zajlott. Új, országos hí-
rű, turisztikai látványosság is létesült, a Karcagi Parkerdő 
Lombkorona sétány és tanösvény a karcagiak kikapcsoló-
dásának kedvelt helyszínévé vált. 

Felépült a Karcagi Rendőrkapitányság új székhelye, szol-
gálati gépkocsikkal gazdagodott a kapitányság. Új térfigye-
lő és rendszámfelismerő kamerarendszer épült ki. A rend-
őri munka javuló feltételei városunk közbiztonságát szol-
gálják.

Karcag Város Önkormányzata 2018-tól kiemelten tá-
mogatja a gyermeket vállaló karcagi családokat, önkor-
mányzati rendeletben döntött a Babacsomag beveze-
téséről, amely a gyermekvállalás kezdeti szakaszában 
nyújt segítséget a családoknak. Minden évben kétszer 
meghirdetésre kerül a tehetséges és szociálisan hátrá-
nyos helyzetű, karcagi lakóhellyel rendelkező hallgatók 
és tanulók ösztöndíjpályázata, a felsőoktatásban tanu-
lókat a Bursa Hungarica ösztöndíjjal segíti a városveze-
tés. 2017-ben döntött a városi önkormányzat képviselő-
testülete a Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szol-
gálatáért Díj alapításáról. A döntés Dobos László pol-
gármester úr azon szándékát fejezte ki, hogy a legnehe-
zebb területeken dolgozók munkáját hivatalosan is elis-
merhesse a város. 

A „Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs 
programja”, az ivóvízminőség-javító program, az elektro-
mos autó töltőállomás létesítése, a közvilágítási hálózat bő-

vítése, az új bevásárlóház kialakítása mind a városi szol-
gáltatások színvonalát növelték.

Dobos László polgármester vezetésével Karcag egy ha-
gyományaira és múltjára büszke, dinamikusan fejlődő vá-
ros lett. 

Megszámlálhatatlanul sokszor képviselte hazai és kül-
földi rendezvényeken városunkat, de bevallottan itt érezte 
a legjobban magát, a városi, intézményi eseményeken, az 
iskolákban, óvodákban, a nyugdíjasok rendezvényein. Az 
övéi, a sajátjai között. A Nagykun Sportviadalokon, a Kar-
cagi Sport Egyesület bajnoki mérkőzésein, a diáksport ren-
dezvényeken a karcagi csapat leglelkesebb szurkolójaként 
és támogatójaként volt jelen. A Karcagi Birkafőző Egyesület 
alapító tagja és támogatója.

Közéleti pályafutása során számtalan önkormányzati 
bizottságban és szakmai testületben tevékenykedett.

2015 óta a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács elnö-
keként Dobos László polgármester úr szakmai hozzáértés-
sel, széles kapcsolatrendszerével, személyes jelenlétével tá-
mogatta a tehetséggondozói hálózat folyamatos bővülését, 
a tehetségműhelyek gazdag programkínálatát, a tehetségek-
kel foglalkozó pedagógusok munkáját. Az egykori pedagó-
gus elhivatottságának köszönhetően 2019-ben Karcag Vá-
ros Önkormányzata elnyerte a Tehetségbarát Önkormány-
zat Díjat, amellyel a térségben a tehetséggondozás iránt el-
kötelezettek magas színvonalú munkáját ismeri el az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma.

A városvezetés társadalompolitikája más területeken 
is magas szintű elismerésekben részesült. 2019-ben Kar-
cag Város Önkormányzata elnyerte az Ifjúságbarát Önkor-
mányzat címet, amellyel a városvezetés kiemelkedő ifjúsági 
stratégiáját ismerték el. 

2015-ben pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Idősbarát Önkormányzat címmel jutalmazta a város idős 
emberekért végzett munkáját. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság a 
Biztonságos Megyéért Díjjal tüntette ki Dobos László pol-
gármestert a közrend és közbiztonság érdekében végzett 
munkájáért, és a várossal történő magas szintű együttmű-
ködésért.

Energikus vezető volt, sportemberként szerette a kihívá-
sokat. Elszántan és örömmel dolgozott, küzdött a megyé-
ért, a városért, az itt élő emberekért. Sokszor hallottuk tő-
le: „A mérkőzésnek akkor van vége, amikor lefújják a mecs-
cset. Mindegy, hogy nyerésre, vagy vesztésre állunk, az utol-
só másodpercig küzdeni kell.” Ő így tett. Számtalan meg-
nyert csata és küzdelem után tele volt még ötletekkel, elkép-
zelésekkel, optimista interjút adott városfejlesztési terveiről, 
hogy mit szeretne még megvalósítani a városban, miközben 
már utolsó, nagy harcát vívta a súlyos betegséggel. 

Népszerű polgármester volt, emellett őszinte, érdeklődő, 
közvetlen ember, ezért nemcsak tisztelték, de szerették is az 
emberek. Elegáns humorérzéke legendás volt. Együttérző 
természete nehezen fogadta el, ha nem tudott segíteni, min-
dig próbált még egy utolsó megoldási lehetőséget, esélyt ta-
lálni a legnehezebb élethelyzetre is. Ha tudomására jutott, 
hogy valahol baj történt, polgármester úr az elsők között je-
lentkezett a kérdéssel: „Miben segíthetek?”

Állatbarát volt, nagy szeretettel gondoskodott a befoga-
dott állatokról.

Számunkra azonban elsősorban egy büszke magyar 
ember volt, kun elszántsággal és kitartással. Halála óriá-
si veszteség városunknak, a Nagykunságnak, és a nemzet-
nek. Egy kiváló pedagógus, vérbeli sportember, egy elhiva-
tott városvezető, egy elkötelezett karcagi, egy hazafi távo-
zott közülünk.

Tisztelt Polgármester Úr, Tanár Úr, Elnök Úr! Köszön-
jük a munkádat. Emlékezetünkben és szívünkben ezentúl 
a legnagyobbak között lesz a helyed. Legyen békés pihené-
sed, Isten Veled!

Karcag Város Önkormányzata

DOBOS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER EMLÉKÉRE
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In memoriam
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In memoriam
Pályafutás

1981-2002 a karcagi Gábor Áron 
Gimnázium tanára, majd igaz-
gató-helyettese

1994-2020 Karcag 5. választóke-
rületének egyéni képviselője

1998-2020 a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés tagja

2002-2010 Karcag város alpol-
gármestere

2010-2020 Karcag város polgár-
mestere

2007-2017 a FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség Karcagi Szer-
vezetének alelnöke

2017-2020 a FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség Karcagi Szer-
vezetének elnöke

1994-1998 a Karcag Városi Ön-
kormányzat Oktatási és Kulturá-
lis Bizottságának elnöke, Sport 
és Ifjúságpolitikai Bizottságának 
tagja, Városszépítési és Idegen-
forgalmi Bizottságának tagja

1998-2002 a Karcag Városi Ön-
kormányzat Sport és Ifjúság-
politikai Bizottságának elnöke, 
Oktatási és Kulturális Bizottsá-
gának tagja

2002-2006 a Karcag Városi Ön-
kormányzat Közbeszerzési Elő-
készítő Munkacsoportjának tag-
ja, alelnöke

2006-2010 a Karcag Városi Önkor-
mányzat Közbeszerzési Előkészí-
tő Munkacsoportjának tagja

1998-2002 a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés Oktatá-
si, Művelődési és Vallásügyi Bi-
zottságának tagja

2002-2006 a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés Európai 
Integrációs és Regionális Bizott-
ságának társelnöke

2006-2010 a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés Ügyren-
di Bizottságának tagja

2010-2014 a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés Oktatá-
si, Kulturális és Etnikai Bizottsá-
gának elnöke 

2012-2019 a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés Pénz-
ügyi és Területfejlesztési Bizott-
ságának elnöke

2019-2020 a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés Tervezé-
si és Monitoring Bizottságának 
elnöke

2010-2020 a Karcagi Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsának 
Elnöke

2015-2020 a Karcag és Térsége 
Tehetségsegítő Tanács elnöke

2006 az Év Alpolgármestere cím
2010 az Év Tisza-tavi Alpolgár-

mestere díj
2019 Biztonságos Megyéért Díj
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2020. június 26. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Ballagás a Kiskulcsoson
19.10 Nagykunsági Krónika
 Elbúcsúztatták Dobos László 
 karcagi polgármestert
 Karcagi Hírek
 Tisza-tavi kerekasztal
 Háttér
 Vass József András - reményíró
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Birkafőző Fesztivál 2019

2020. június 29. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Így nem játszunk mi 
 - Karantén Színház

2020. június 30. kedd 
(ism. 2020. július 01. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.25 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.15 Térzene: Szimfonik Harsona 
 Együttes

2020. július 02. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 „Fülembe csendül egy nóta 
 még...”
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 „Fülembe csendül egy nóta 
 még...”

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

Június 27. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Június 28. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.) 
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. június 19. 
Juhász Annamária - Pádár 
Csaba

Születés
2020. június 22.
Balogh Andrea - Varga 
László
Kg., Széchenyi sgt. 22-24.

Lujza

2020. június 22.
Bézi Magdolna - Papp Imre
Kg., Táncsics krt. 25.

Izabella

Halálozás
Dobos László 
 (1957)

Kántor Imréné 
(Szilágyi Róza) 
 (1937)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

hétvégékre és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Június 27-28. 
dr. Domán György  Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950

Lapzárta: 
2020. 

június 29. 
(hétfő) 12.00 óra

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

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

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

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

REFORMÁTUS CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

KEDVES TESTVÉREK! TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Újra Csoportos keresztelkedésére lesz lehetőség

2020. július 19-én vasárnap 10.00 órakor
 a Karcagi Református Nagytemplomban.

MEGHÍVÓ
Karcag Városi Önkormányzat és 

a Györffy István Nagykun Múzeum a

KULÁKÜLDÖZÉS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJÁN

2020. június 29-én, hétfőn, reggel 8.00 órakor

a „Kuláküldözés áldozatai”-nak állított kopjafánál
(Püspökladányi út és Széchenyi sugárút sarok)

emlékezik a nagykunsági áldozatokra.

Emlékbeszédet mond: 
Dr. Nagy Molnár Miklós

múzeumigazgató

KOSZORÚZÁS
Rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk!
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház eladó 
Karcagon a Kisfaludy utcában, 
650 m2-es telken. Víz, villany, 
fúrt kút van. 
Tel.: 06/30-525-9622 vagy 
06/30-343-2372.
Garázst vásárolnék Karca-
gon, a Szent István sugárút 
1-5-ben, vagy a közelében. 
Azonnal fizetek! 
Tel.: 06/30-713-7254. 
1 szobás lakásra cserélném kis 
kertes házamat, első emeletig 
(egy az egyben), télvégi költö-
zéssel. Tel.: 06/20-451-6311. 
Eladó Karcagon, a városköz-
pontban, két generációs, te-
tőteres, jó állapotú gáz- és 
cserépkályhafűtéses, teher-
mentes, vállalkozásra is alkal-
mas, kertes családi ház, ga-
rázzsal, alsóépülttel reális 
áron! Tel.: 06/70-300-9730, 
06/59-312-562.
Főtérhez közel, kertes házban 
30 m2-es lakás eladó. 
Tel.: 06/30-645-0694. 

Vegyes
Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölőbicskát, régi gombos 
mellényt, színes szódásüve-
get, miskakancsót, régi kerá-
miákat, mindennemű régisé-
get, teljes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolok régi bútorokat, por-
celánokat, nippeket, vitrindí-
szeket, festményeket, órákat, 
régi kerámiákat és mindenne-
mű régiséget, teljes körű ha-
gyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhaj-
lító, körgyűrű-hajlító, kovács 
satu, kovács üllők, kovácstűz-
hely eladók. 
Tel.: 06/59-313-369.

Egytengelyes traktorutánfutó, 
faredőny (180x160-as), mosdó-
kagyló, villanymotor (380 V-os, 
1100 W-os, 2850 fordulatos), 
zártszelvény (160x160-as) és 2 
db ajtólap (90x205-ös) eladó. 
Tel.: 06/70-560-7569.
Eladó minőségi tűzifa (100x 
100x170 cm) szálában bükk, 
tölgy (25.000 Ft/fm), ugyanitt 
kalodában (28.000 Ft). Ingyen 
fuvar! Tel.: 06/70-351-6936.
Régi motorokat keresek megvé-
telre (Simson, MZ, JAWA). Akár 
üzemképtelen állapotban. 
Tel.: 06/20-572-5142.
Eladó keverőtárcsás mosógép 
(7.000 Ft), konyhai tálaló (35.000 
Ft), mosogató (25.000 Ft). 
Tel.: 06/20-451-6311.
Eladó létra (3,7 m), köszörű, 
ruhásszekrény (akasztós), asz-
talok, székek, polcok, kismé-
retű szekrények. 
Tel.: 06/30-856-4631.
Nézz szét! Mindent olcsón! 
Garázs-varázs! Háztartási fel-
szerelések, szerszámok, kis-
méretű szőlőprés, demizso-
nok, kempingfelszerelések, 
kiegészítő kisbútorok, gyer-
mek és felnőttruhák, cipők, 
munkaruházat minden mé-
retben, és még sok más el-
adó. 2020.06.26. (péntek), 
27. (szombat), 28. (vasárnap) 
9-17-óráig Karcagon, a Dózsa 
György út 27. szám alatt.
Garázsvásár! Gyere és nézd 
meg! Jó minőségű márkás gyer-
mek és felnőtt női és férfiruhák, 
zakók, kabátok, cipők, munka-
ruhák, kedvező áron eladók. 
Június 29 - július 20-ig, 14 órá-
tól 19 óráig. Cím.: 5300 Karcag, 
Dózsa György út 27. 
Vásár! Kapualjban történő áru-
sítás lesz szombaton és vasár-
nap 9-15 óráig. Cím: Karcag, 
Kossuth Lajos út 22. szám. 
Edények, háztartási dolgok, va-
salók, ruhaneműk, demizson, 
stb. Eső esetén fedett helyen 
lesz a kirakodás.
Tel.: 06/30-447-3918.

Férfi, lányka és fiú (használt) 
ruhák, játékok eladók. Továbbá 
pónifogat (egyes kocsival) el-
adó. Tel.: 06/30-381-0557. 

Társkeresés
Független, egyszerű, megbíz-
ható, 50-es férfi, keresi korban 
hozzáillő párját, egy függet-
len, megbízható, karcsú nő 
személyében tartós kapcso-
latra Karcagon. 
Tel.: 06/30-735-9697

Állás
2 órás munkát keresek (takarí-
tás, gyermekfelügyelet, idős-
gondozás). 
Tel.: 06/70-425-4391.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-
vítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát és hátizsák javítás. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Ingyen elszállítom feleslegessé 
vált dolgait! (Fém, mosógép, 
hűtőgép, gázkészülék, bojler, 
autó- és motorakkumulátor.) 
Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubikmunkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Vállalok cipzár bevarrást kabát-
ba, nadrágba, ruhafelhajtást, 
függönyszegést és otthonka-
varrást. Tel.: 06/70-527-0343.

Fűnyírást és késköszörülést vál-
lalok! Érd.: Kg., Délibáb utca 81. 
Tel.: 06/30-959-3352. 

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

Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, udvartakarítást, 
padlástakarítást, sírhely és sír-
kőtisztítást, padlástakarítást, 
épületbontást, tereprende-
zést, lomtalanítást vállalok ol-
csón! Pontosan, gyorsan, ha-
táridőre. 
Tel.: 06/20-593-7075.

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.

 - Ápoló-intézményvezető főnővér (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Egyéb, magasan képzett műszaki ügyintéző - gépész-

mérnök, gépésztechnikus (Karcag),
 - Munka- és termelésvezető-munkavezető (Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag, Kenderes),
 - Könyvelő-analitikus (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Cukrász (Karcag),
 - Szállodai gondnok (Berekfürdő),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalko-

zás - karbantartó (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Motorfűrész kezelő (Karcag),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás-édesipari betanított mun-

kás (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:

KERESZTREJTVÉNY
A 2020. június 12-ei számunk megfejtése:

Ballag már a vén diák

A játék nyertese: Túrmezei Sándor
(A nyertest telefonon vagy e-mailben értesítjük.)
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HIRDETMÉNYEK

Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én kihirdetett veszély-
helyzetet a 282/2020. (VI.17.) Korm. rendelettel megszüntette és ezzel 
egyidejűleg egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi ké-
szültséget vezetett be.

Ennek értelmében a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a ze-
nés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szó-
ló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény – 
függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy 
rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendez-
vény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkozta-
tott személyeket – egy időben nem haladhatja meg az 500 főt. 

Rózsa Sándor  
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás az Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő, valamint a gyógyászati 

részleg újraindításáról

Örömmel tájékoztatjuk kedves Vendégeinket és a 
tisztelt Érdeklődőket, hogy a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. által üzemeltetett Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdő és gyógyászati részlege 2020. július 01. 
napjától – az általános védelmi intézkedéseket betartva 
– újra fogad fürdővendégeket és betegeket.

Várjuk szeretettel a fürdőzni és gyógyulni vágyó vendégeinket!

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
vezetősége

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. július 1-je (szerda), 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap, ezért a Karca-
gi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás ezen a napon szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Rózsa Sándor  
jegyző

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

Csoportjának vezetősége értesíti a tagságot, hogy 2020. június 25-én új-
ból megindítjuk az ügyeletet a szokásos időben és helyszínen.

2020. július 29-én, szombaton délelőtt 11.00 órai kezdettel csoport 
összejövetelt tartunk a Rákóczi út 3. sz. alatt.

Részvételi szándékukat 2020. július 16-ig szíveskedjenek jelezni az 
ügyeleten.

Németh Imréné
csoportvezető

Fogadóóra
Gyurcsek János alpolgármester fogadóórája, 

kéthetente, keddenként, 14.00-16.00 óra között 
- első alkalommal, 2020. június 30-án, kedden - 
a Városháza 5.sz. irodájában kerül megtartásra.


