
Augusztus 27-én, csütörtökön az Akácli-
get Gyógy- és Strandfürdő közelében került 
átadásra a Karcag Városi Önkormányzat a 
„Karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése” 
című TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005 kód-
számú projekthez kapcsolódó turisztikai 
rendezvényközpont. 

A program elején köszöntőt mondott Szepe-
si Tibor önkormányzati képviselő, aki az üze-
meltető képviseletében köszöntötte a megje-
lenteket, majd értékelte a projektet. 

- A beruházás kétszázmillió forint vissza nem 
térítendő, 100% támogatási arányú pályázati for-
rásból valósult meg. Emellett a fejlesztés keretén 
belül Karcag három helyszínén hajtottunk végre 
turisztikai attrakciós fejlesztéseket. Ezek közül 

kiemelendő a Szélmalom, az Erkel Fe-
renc utcai Kántor Sándor Fazekasház, 
amelyek műemlékvédelem alatt állnak, 
valamint a most átadásra került Tu-
risztikai Rendezvényközpont. A pro-
jekttel párhuzamosan tíz helyszínből 
álló turisztikai attrakciók is kialakítás-
ra kerültek. Mindezek azt szolgálják, 
hogy a hozzánk érkező turisták kelle-

mesen és hasznosan töltsék el a szabadidejüket - 
fogalmazta meg gondolatait a képviselő.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője régi emlékeit felidéz-
ve méltatta a beruházást. Szólt arról, hogy a 
gyógyvíz kiválóan alkalmas regenerálódásra, 
valamint a most átadott rendezvényközpont a 
közösségi élet ápolására. 

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Szeptember 4-én, pénteken 
folytatódott a Kossuth Tér Zene 
- a Filharmónia Magyarország 
szervezésében. Első alkalom-
mal a debreceni Arco Nobile 
vonósnégyes adott koncertet 
a Filagória előtt. Mint vezető-
jük, Grünwaldné Almássy Esz-
ter elmondta, a vonósnégyes 
2006 januárban alakult. Tagjai 
a Debreceni Egyetem Konzer-
vatóriumában szereztek hang-
szeres- és kamaraművészi dip-
lomát. Jelenleg a Kodály Filhar-
mónia Debrecen tagjai, illetve 
tanárként dolgoznak.

Karcagi fellépésükön a rene-
szánsz, barokk, klasszikus, romantikus zenén át 
a filmslágerekig sok ismerős dallamot eljátszot-
tak a My Fair Lady-ből vagy épp a Meseautó-ból 
az együttes tagjai: Grünwaldné Almássy Esz-

ter 1. hegedű, Markóczyné Rácz Erika 2. hege-
dű, Deczki – Juhász Katalin mélyhegedű és Pe-
tő Áron cselló.

DE

Újra Térzene Karcagon
A GÉPJÁRMŰADÓ 
BEFIZETÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjármű-
adó második félévi részletének befizetési ha-
tárideje: 2020. szeptember 15.

A fizetési értesítő, valamint a postai befizeté-
sekhez szükséges készpénzátutalási megbízások 
(csekkek) adózóinknak kiküldésre kerülnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi elő-
írások értelmében a gazdálkodó szervezetek 
(ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek az 
adóhatósággal elektronikus úton kapcsolatot tar-
tani. Ennek értelmében a fizetési értesítők a gaz-
dálkodó szervezetek részére papír alapon nem, 
kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

További felvilágosítás az ado@ph.karcag.hu 
e-mail címen, illetve az 06/59-500-652, 06/59-
500-655, 06/59-500-656 és az 06/59-500-670 
telefonszámokon kérhető.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

TájékozTaTó
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(...folytatás az 1. oldalról)
A köszöntők után a szalagot Gyurcsek János alpol-

gármester, F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője, Szepesi Tibor önkormányzati 
képviselő és Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke vágta át. A megjelenteknek a ren-

dezvényközpontot Czampó 
Klaudia beruházási ügyin-
téző mutatta be. Ezt köve-
tően a konferenciaterem-
ben Sandra Sándor köny-
vének bemutatására került 
sor, amely a „Gyógyulás és a 
rekreáció lehetősége a kar-
cagi gyógyvízben és a nagy-
kunsági régióban” címet vi-
seli. Ezután Hubai Imre, 
a Jász-Nagykun-Szolnok-

Megyei Közgyűlés elnöke, a 2021-ben Karcagra ér-
kező „Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem prog-

ram” jelképét átadta Szepesi Tibor 
képviselőnek acélból, hogy a búza-
gyűjtés helyszínének a következő 
évben Karcag adhasson majd ott-
hont. A program befejezéseként 
a megjelentek megtekinthették a 
Nagykunságot, és annak fővárosát, 
Karcagot bemutató turisztikai kis-
filmet, majd a jelenlévőknek a té-
ma kapcsán kötetlen beszélgetésre 
nyílt lehetősége. 

Brehó Mónika

Közéleti szilánkok
Szikla a 

pusztában (2.)
(Tizennyolc évvel ezelőtt 
hunyt el dr. Balogh János 

ökológus, zoológus)
Az elmúlt számban nagyon szűkszavúan 

érintettem a néhai Kossuth-díjas akadémi-
kus, Balogh professzor életútját és munkássá-
gát. Kissé pontatlan a zárójelben lévő „tudós 
státus” jelölése is, mert elsősorban biológust 
kellene említeni mint tágabb kategóriát, mert 
mi is a biológia? Az élőlényekkel és az élővi-
lággal foglalkozó tudomány. 

Persze a 21. századi biológiáról mi laiku-
sok csak nagyon keveset tudunk, jóval keve-
sebbet, mint kellene. Valószínűleg Balogh Já-
nos halála után eltelt majd húsz évben is ren-
geteget változott a biológia és társtudomá-
nyai, bár elsősorban most is kísérletes és leíró 
tudomány. Sok művelője szerint a mai bioló-
gusoknak a legfontosabb feladata az egzakt 
elméleti biológia megteremtése lenne. 

Nos nem tudom, csak sejtem, hogy Balogh 
János nem valószínű, hogy ebbe a társaság-
ba tartozna. Mint zoológus ő a pókokkal fog-
lalkozott és mint ökológus az őserdők talajá-
nak faunáját vizsgálta – többek között – ha 
néhány szóval kellene a kutatási szakterü-
letét megnevezni. Herman Ottó után ő volt 
az a tudós, aki a tudomány népszerűsítését 
igen-igen fontosnak tartotta. Kitűnő előadó 
volt, generációk egész sora nevelkedett a te-
levízióban bemutatott sorozatain: „A napsu-
gár nyomában” és az „Expedícióval a föld kö-
rül” címűekkel. (Tanítványai és tisztelői hon-
lapot szerkesztettek az emlékére, ami a neten 
föllelhető, a művei bibliográfiájával együtt.)

Mint azt az előző számban említettem, 
Kárpátalján született, Nagybocskón, illet-
ve a néhány kilométerre lévő Lonka neveze-
tű faluban, ahogy írja önéletrajzi könyvé-
ben, a „Túrkevétől az Oceániáig” címűben. Ér-
dekesség, hogy talán bizonyos vonatkozás-
ban a „genius loci” is belejátszhatott abba, 
hogy később a földrajztudomány is az érdek-
lődése középpontjába került. Ugyanis a Rahói 
Járásban, tíz kilométerre Lonkától található 
Terebesfejérpatak kisközség, ahol már a pro-
fesszor születése előtt Európa földrajzi köze-
pét jelölték meg a korabeli kartográfusok. 
(Később ez GPS mérésekkel módosult.) Vi-
szont végső nyughelyéül mégis Ecsegpusztát 
választotta, ami egyértelműen jelzi, hogy a 
gyermekkori eszmélkedése itt történt Túrkeve 
határában és inkább „idevalónak” érezte 
magát. 

Halála után Túrkevén tudományos kon-
ferenciákat szerveztek több alkalommal is. 
A 2016-os konferencián tervbe vették, hogy 
meg-, illetve újjáépítik az ecsegpusztai sírem-
léke mögött lévő Hortobágy-Berettyó folyót 
egykoron átívelő – de mára már elpusztult – 
Putri fahidat. Legalábbis a Túrkevéért Alapít-
vány kurátora dr. Szabó Zoltán, egykori kevi 
polgármester ezt mondta a jegyzőkönyvbe.

Néhány nappal halálának évfordulója 
(augusztus 15.) előtt jártunk ott barátom-
mal, de semmi nyomát nem láttuk még az 
előkészületeknek sem, pedig nem ártana az 
emlékhelyet bővíteni, Balogh János profesz-
szor ezt nagyon megérdemelné.

 -ács-

KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek szeptemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 21. 15.00-16.00-ig, 
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  szeptember 22. 17.00-18.00-ig, 
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  szeptember 15. 16.00-17.00-ig, 
   Városháza 2. terem
Gyurcsek János  4-5. választókörzet  szeptember 15. 14.00-16.00-ig, 
   Városháza 3. szoba
Karcagi-Nagy 
Zoltán 6. választókörzet  szeptember 15. 15.00-16.00-ig, 
   Városháza 2. terem
Szepesi Tibor 7. választókörzet  szeptember 14. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 17. 16.00-17.00-ig, 
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

XXX. alkalommal került sor idén a nyugdíjas klu-
bok országos találkozójára Berekfürdőn. A részle-
tekről Márkus Icát, a program főszervezőjét kér-
deztük.

Az utolsó nyári hét-
végén, az ország min-
den területéről ér-
keztek Berekfürdő-
be nyugdíjas klubok, 
amelyek a hétvége fo-
lyamán műsorszáma-
ikkal bemutatkozhat-
tak egymásnak és az 
érdeklődő közönség-
nek, a rendhagyóra si-
keredett nyugdíjas ta-
lálkozó keretein belül. 
A háromnapos ren-
dezvényen a fellépők között volt, aki táncot, népdalt, irodal-
mi művet vagy éppen kabarét adott elő. 

- Öröm, hogy mivel jó híre van ennek a fesztiválnak na-
gyon sokan látogatnak el. Számunkra fontos, hogy aki ide 
eljön, elégedetten távozzon a rendezvényről. Emellett fontos 
megemlíteni, hogy mint minden ilyen programnak, ennek az 
eseménynek is a közösségépítő szerepe elengedhetetlen - fo-
galmazta meg a szervező. 

A rendezvény a megfelelő óvintézkedések betartása 
mellett zajlott és eredményesen zárult a fellépő csopor-
tok és a megjelentek nagy örömére. 

Brehó Mónika

XXX. bereki nyugdíjas találkozó

Átadták a turisztikai rendezvényközpontot

Lapzárta: 
2020. szeptember 14. 

(hétfő) 12.00 óra



2020. szeptember 11. 3

INTERJÚ

- Meglepetésként ért, de természetesen na-
gyon jól esett az, hogy Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete méltónak talált az 
idei évben erre a kitüntetésre. Azért különleges 
számomra ez az esztendő, mert büszkén mond-
hatom el, hogy harminc éve vagyok a városban 
és tevékenykedhetem ezen a pályán. Úgy gon-
dolom, hogy ez a díj nagyon szép állomása és 
elismerése az eltelt harminc évnek. Nagyon há-
lás vagyok érte!

- Céljaim mindig vannak. Az elmúlt években 
folyamatosan igyekeztem alkalmazkodni a kör-
nyezethez, illetve a köznevelésben a körülöttem 
lévő változásokhoz. Mindig megpróbáltam úgy 
irányítani az életemet, hogyha tovább kellett ta-
nulni, akkor továbbtanultam, hogy rendelkez-
hessem azokkal a kompetenciákkal, amelyek 
szükségesek az éppen aktuális feladataim elvég-
zéséhez. Úgy gondolom, hogy sikerült is megva-
lósítani az elképzeléseimet. Természetesen most 
is vannak terveim, mint például a tanulmánya-
im folytatása, amellyel nemcsak magamat képe-
zem tovább, hanem a tagintézményekben dol-
gozó kollegáim segítségére is lehetek a szakmai 
munka során.  

- Elmondhatom, hogy amilyen rendhagyó-
an zártuk a 2019/2020-as tanévet, ugyanolyan 
rendhagyóan is kezdtük el. Megtörtént a tagin-
tézmények fertőtlenítő nagytakarítása, ez volt a 
legfőbb alapfeladat, amit a technikai személy-
zetnek el kellett látnia. Azután felmértük, hogy 
milyen eszközökre van szükség, amelyeket ter-
mészetesen rendelkezésére is bocsátottunk a 
tantermekben, illetve a különböző mellékhe-
lyiségekben. Megtörtént a pedagógusok felké-

szítése is, hogy milyen körülmények között, ho-
gyan indítjuk el az idei tanévet annak érdeké-
ben, hogy a koronavírus véletlenül se üthesse fel 
a fejét az iskoláinkban. Az EMMI kiadott szá-
munkra egy intézkedési tervet, amelynek betar-
tásával a veszélyt minimálisra tudjuk csökken-
teni. Különböző intézkedések kerültek beveze-
tésre a tanév elején. Sajnos a szülők nem léphet-
nek be az iskola területére. Ha mégis elkerülhe-
tetlen, akkor csakis a megfelelő óvintézkedések 
betartása mellett tehetik azt meg. A diákoknak 
is be kell tartani néhány szabályt. Így a sokszo-
ri és rendszeres kézmosás, a szünetekben nem 
tömörülhetnek, illetve a tanórákon is próbál-
juk biztosítani, hogy ne üljenek egymás mellett 
a tanulók. Itt az osztálybontás lehetőségét alkal-
mazzuk, hogy kevesebb gyermek legyen bent a 
kisebb méretű termekben, mint például a szá-
mítástechnika terem, az angol nyelvi labor és 
így tovább.

- A munkatervünk a napokban készül. Opti-
misták vagyunk és tervezzük azokat a hagyo-
mányos programjainkat, amelyek minden tan-
évben megtartásra szoktak kerülni. Természe-
tesen kicsit szűkebb keretek között és óvatosab-
ban bár, de bízunk benne, hogy az előirányzott 
rendezvényeinket meg fogjuk tudni tartani. 

- Az elmúlt tanév második félévében, a he-
lyi sajátosságokhoz igazodva háromféleképpen 
valósult meg a távoktatás. A Kiskulcsosi Tag-
intézményünkben egy platformon keresztül, a 
Kováts Mihály Tagintézményben ezt nem tud-
tuk megoldani látva a szülőknek és a gyerekek-
nek az online eszközökkel való ellátottságát, te-
hát ott borítékoltuk a feladatokat, mindig az 
adott hétre valót. A művészeti iskolában pedig 
online folytak a hangszeres órák. Az online ok-
tatásnak voltak pozitív és természetesen nega-
tív tapasztalatai is. Mindenképpen pozitív volt 
az, hogy a gyermekek és a pedagógusok az ott-
honi körülmények között biztonságban voltak. 
Viszont a kollégák részéről nagyobb felkészü-
lést igényelt a távoktatás, illetve a tanagyagok 
leadása. A visszajelzések alapján a diákok a kez-
deti időszakban kimondottan élvezték a digitá-
lis oktatás meglétét, de ahogyan teltek a hetek 

egyre inkább fáradtak, ami a koncentrációjuk 
rovására ment. A magam és a kollégáim részé-
ről bízunk abban, hogy nem kell ebben a tanév-
ben áttérnünk majd a digitális oktatásra.

- A legtöbb tanszakon, a zongora- és az ütő 
tanszakot kivéve, a gyermekek saját, iskolai 
hangszerrel rendelkeznek és ezeket nem szüksé-
ges a társaiknak átadni. A zongora-, valamint az 
ütő tanszakon pedig úgy oldottuk és oldjuk meg 
a védekezést, hogy minden gyermek előtt fertőt-
lenítjük a hangszereket és majdcsak ezt követő-
en kezdenek el rajta játszani az órán. 

- Ütemezetten halad a felújítás, amely lassan a 
végéhez közeledik. Számos rész újult meg és ke-
rült hozzáépítésre. Kicserélték a teljes villanyhá-
lózatot, a fűtési rendszert, minden új burkola-
tot kapott, a vizesblokkok teljesen megújultak. 
A tantermek rendbetétele folyamatos, amely azt 
is jelenti, hogy hamarosan belakhatják az iskola 
diákjai és tanárai az intézményt.

- Két új tagintézmény-vezetőnk van. A Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagintézményben Karas 
Elvira tanárnő, a Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézményben pedig Mester Anikó tanárnő 
látja el ezeket a feladatokat. A két kolléga nagyon 
lendületes és agilis, tele megvalósításra váró ter-
vekkel. Úgy gondolom, hogyha ez így megy to-
vább, akkor gördülékeny, lendületes és eredmé-
nyes munkát fogunk tudni együtt folytatni.    

 Brehó Mónika 

„Úgy gondolom, hogyha ez így megy tovább, 
akkor gördülékeny, lendületes és eredményes 

munkát fogunk tudni együtt folytatni.”

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 20-án, a város 
társadalmi, kulturális életének fejlesztéséért végzett kiemelkedő tevékenységért 
„Karcagért Emlékérmet” adományozott Plósz Csilla részére. Erről, valamint ak-
tuális kérdésekről beszélgettünk a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményvezetőjével. 

- Az ünnepi önkormányzati ülés keretein belül 
vehette át a „Karcagért Emlékérmet”. Hogyan 
fogadta az elismerést?

- Milyen tanévre készülnek?

- Az elmondottak alapján adódik a kérdés, hogy 
a tagintézményeikben milyen tapasztalatok 
vannak a digitális oktatásról?

- A végéhez közeledik a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézmény felújítása. Mikor ve-
hetik birtokba a diákok és a pedagógusok?

- A személyi feltételeket tekintve milyen válto-
zások vannak a Kováts Mihály és a Kiskulcsosi 
Általános Iskolai Tagintézményekben?

- A művészeti iskolában hogyan működött a 
távoktatás?

- Mérhetetlenül energikus és sok területen 
helytálló emberként ismerhettük meg az el-
múlt évtizedek alatt. Egy ilyen elismerés átvé-
tele után felmerül a kérdés, hogy melyek a to-
vábbi célok?

- A jelenlegi járványhelyzet lehetővé tette, hogy 
elindulhatott a 2020/2021-es tanév. Milyen elő-
készületek előzték meg a szeptember 1-jei be-
csengetést?
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POSTALÁDA

„Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak”
(Róm 8,17)

A Karcagi Református Egyházközséget képvisel-
tük a Karcagi Nagykun Református Általános Isko-
la felsős diákjaiként Beregdarócon az „Örökségünk” 
táborban. Az iskola pályázatával 33 felsős tanuló, és 
3 pedagógus vett részt a programban. A hatnapos 
tábor - köszönhető a nyertes pályázatnak - teljesen 
ingyenes volt, csak az utazást kellett finanszírozni.

Két túrát említenék, amelyek a tábor részét ké-
pezték. Ilyen volt például a 42 km hosszú biciklitú-
ra, amely során megnéztük Vámosatyán a zsindely-
borítású harangtornyot, amely a második legma-
gasabb a Felső-Tisza vidékén. Később Csarodán a 
református kistemplomot tekintettük meg, végül a 
Büdy-vár romjaihoz is ellátogattunk. A hosszú ke-
rékpártúra fáradalmait a szállásunk hűsítő úszóme-
dencéjében pihentük ki.

Részt vettünk a Felső-Tiszán egy vízitúrán, az 
Öreg-Túron. Valódi versenykajakokat és kenukat 
használva fedeztük fel az élő víz, a Túr szépségeit. 
Akik pihentek, egy rövid túra keretében megnézték 
a Túristvándi vízimalmot.

Egyik nap buszos kiránduláson eljuthattunk Tar-
pára. A falu egyik leghíresebb műemléke a szárazma-
lom, amely az Észak-Tiszántúl egyetlen megmaradt 
szárazmalma. A következő megállónk Szatmárcseke 
volt, ahol a csónakos fejfás református temetőben 
Kölcsey Ferenc síremlékét látogattuk meg, majd ké-
sőbb megnézhettük a Móricz Zsigmond Emlékházat 
Tiszacsécsén, a Sonkádon található Európa Nostra-

díjas középkori református templomot, és végül a 
cégénydányádi Kölcsey-Kende Kúriát.

Az egyik nap élménypedagógiai játékokon, tör-
ténelmi játszóházon és hagyományőrző kézmű-
ves foglalkozásokon vettünk részt. Magunk készí-
tettünk apró ajándékokat, karkötőt, kulcstartót, le-
vendulás zsákot. A hagyományőrző nap program-
jai a honfoglalás korába kalauzoltak minket, ahol 
íjászkodtunk, akadálypályán ügyeskedtünk, malom 
csapatjátékban küzdöttünk meg egymással. 

Az utolsó nap délelőttjén sem unatkoztuk. Közös-
ségfejlesztő programokkal, csapatkohéziót erősítő 
játékokkal vártak bennünket a Református Szeretet-
szolgálat munkatársai. 

Esténként a szálláson „Legyen Ön is milliomos!”, 
és „Fele sem igaz” játékokkal szórakozhattunk.

A Hét Csillag Üdülő és Konferencia Központban 
voltunk elszállásolva. Biztosított volt számunkra az 
állandó medencehasználat a hotelben, ami nagy 
enyhülést jelentett a kánikulában.

Köszönjük iskolánknak, hogy sikeres pályázatá-
val lehetőséget biztosított a táborozásra, valamint 
külön köszönet kísérő tanárainknak, Gyökeresné 
Marika és Saligáné Rozika tanár néniknek és Nagy 
Péter tanár bácsinak, hogy vigyáztak ránk a tábor 
egy hete alatt.

Péntek Renáta 8.c
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

„Örökségünk” tábor Beregdarócon

A Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola 25. tanévét kez-
di. A beírt tanulólétszám 435 fő. A 
tantestület létszáma: 29 fő. Az új 
tanévben 20 osztályban és 7 napkö-
zis csoportban kezdődik el a neve-
lő-oktató munka. Nagy volt az ér-
deklődés iskolánk iránt. 71 első osz-
tályos tanuló kezdi meg a tanévet 
három osztályban. 

A nyár folyamán felújításokra, 
tisztasági meszelésekre került sor. A 
járványügyi előírásoknak megfele-
lően megtörtént a három telephely 
teljes, mindenre kiterjedő fertőtlení-
tése, melyet folyamatosan végzünk 
a tanév során is. Az országban 
egyedülálló technológiával ózon és 
100%-ban környezetbarát fertőtle-
nítést végeztek, ami a KERMI vizs-
gálata alapján több mint két hóna-
pig vírusölő hatással bír. Kiosztás 
előtt fertőtlenítettük a tankönyv-
csomagokat is. 

Új iskolabútorokat vásároltunk. 
A külső kamerarendszer kiépítését 

követően telephelyeinken megvaló-
sult a belső kamerarendszerek ki-
építése. Érintőképernyős interaktív 
táblák segítik az oktató munkát. A 
klímarendszer kiépítése folyamatos.  

A nyár folyamán 11 tábort szer-
veztünk és tartottunk meg. Az is-
kola egész nyáron nyitva volt, fe-
lügyeletet tartottunk. Varázstábo-
runkba vártuk azokat a diákokat, 
ahol a szülők nehezen tudták meg-
oldani az otthoni felügyeletet, mi-
vel a szabadságuk elfogyott. Kivá-
lóan Akkreditált Tehetségpont isko-
laként szakmai munkánkat a mi-
nőségi oktatás mellett a tehetségne-
velés határozza meg az új tanévben 
is. Munkacsoportjaink nagy gondot 
fordítanak a környezeti nevelésre, 
valamint az egészségnevelő munká-
ra. Gazdag sport, szakköri és sza-
badidős programokat állítottunk 
össze diákjaink számára.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Iskolakezdés 
a refi általánosban Az elmúlt tanév sikerén 

felbuzdulva a Karcagi Arany 
János Általános Iskola ismét 
csatlakozik a Jane Goodall 
Intézet, az Afrikáért Alapít-
vány és a Védegylet Egyesü-
let által közösen létrehozott 
„Passzold vissza tesó!” kam-
pányhoz.

Az akció keretén belül, a 
háztartásokban már nem 
használt, elavult, meghibáso-
dott, régi mobiltelefonokat gyűjtjük az 
Aranyban.

Miért?
A mobiltelefonok előállításához szük-

séges koltán ércet Afrikában, veszélyez-
tetett fajok, pl. gorillák és csimpánzok 
élőhelyén bányásszák, felemésztve er-
deiket. Ennek a folyamatnak a megállí-
tása érdekében a mobiltelefonokat újra-
hasznosítás céljából összegyűjtjük.

A biztonság kedvéért…
Fontos tudni, hogy a készülékek ak-

kumulátor nélkül is leadhatók. Az isko-
la zárt szekrényében összegyűlt telefo-
nokat Budapestre juttatjuk el, ahol egy 
zárt láncon keresztül kerülnek feldol-

gozásra, megsemmisítésre, tehát a ké-
szülékekről senki nem fog adatot men-
teni. 

Az iskolai gyűjtődoboz a karca-
gi lakosok számára is nyilvános. 
A gyűjtőszekrényt a főbejárat mellett, 
közvetlenül a portán helyeztük el, an-
nak érdekében, hogy bárki számára 
könnyen megközelíthető legyen.

Arra kérünk tehát mindenkit, 
hogy nézzen körül otthon, vegye 
elő régi mobil eszközeit és dobja 
be a kihelyezett dobozunkba!

Nyíri-Kiss Nikoletta
DÖK segítő tanár

ÚJRA használt mobiltelefongyűjtés 
az Aranyban!
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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 ÁR-
PÁD

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

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

A „Gyermeképség” Alapítvány közleménye A személyi jövedelemadóból 
2018. évben befolyt támogatási összeg felhasználásáról

„Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. sz. adószám: 18829637-1-16) 
ezúton teszi közzé a 2018. évben jövedelemadó 1%-ából 

434.583 Ft befolyt összeg felhasználását.
A befolyt összeget a Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály és 

az Újszülött Részleg fejlesztésére használta fel:
A 2020-ban a Csecsemő- és Gyermekosztály felvételi helyiségének bútorzatának 

cseréjét tűztük ki célul, ami meg is valósult. Bútorzatra 224.898 Ft-ot költöttünk. A 
gyermek szakambulancia részére nyomtató beszerzésére volt szükség 81.000 Ft. 
Egy új hűtőszekrény beszerzésére is megtörtént 68.900 Ft. Az Újszülött Részleg ré-
szére 23.000 Ft értékben hosszmérőt, valamint 22.900 Ft értékben vizitkocsi be-
szerzésére került sor. Osztályos dekorációra pedig 13.885 Ft-ot költöttünk.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a tavalyi évben is segítették 
működését és a továbbiakban is számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány

A Gyermeképség Alapítvány közleménye a 2019. év közhasznúsági  jelentésről  
Adósz.:18829637-1-16

A Gyermeképség Alapítvány 1998. január 12-én alakult.
Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és közhasznú, egyszerűsített beszámolót készít.
Nyitóegyenleg: bank 663.110 Ft Ft + (házi pénztár) 50.951 Ft
Záró egyenleg: 610.759 bank + (házi pénztár) 15.440 Ft
Bevételeink: 2017-ben 2018-ban 2019-ben

ADÓ 1%  422.992 Ft 369.563 Ft 434.583 Ft
Promobox Kft. 46.760 Ft 49.200 Ft  43.600 Ft
Banki kamat 29 Ft 1 Ft  -----------
Egyéni vállalkozó 60.000 Ft 50.000 Ft 287.500 Ft
Nonim adakozó  5.000 Ft 90 Ft
Összesen:  632.608 Ft 473.764 Ft 765.773 Ft

Kiadásaink: 932.874 Ft

Értékcsökkenési leírás: 553.444 Ft, eszközök beszerzése: 167.351 Ft, továbbképzés 
8.800 Ft, hirdetés: 25.200 Ft, banki költség: 22.853 Ft, javítás, karbantartás 118.160 Ft, 
egyéb anyagok költsége: 37.066 Ft (textíliák, alapanyagok, dekorációs kellékek, ünne-
pekre ajándékok).

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztségviselők anyagi juttatást tevé-
kenységükért nem kaptak. A pénzeszközök felhasználása az alapítvány céljával meg-
egyezik. A részletek az alapítvány székhelyén megtekinthetők.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. szeptember 18-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Szeptember 12. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 
9.00-19.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34. Tesco)

Szeptember 13. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)   

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás 

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2020. szeptember 11. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Térzene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Fazekas Sándor
 Téma: aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Vendég: Karas Elvira
 Vendég: Mester Anikó
 Háttér
 Téma: karcagi értékek
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi Tükör
 Tanévnyitó ünnepség a 
 Karcagi Nagykun Református 
 Általános Iskolában

2020. szeptember 14. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Halálra rémülve 
 amerikai film
 Fsz.: Jodie Foster

2020. szeptember 15. kedd 
(ism. 2020. szeptember 16. 
szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.15 Látogató - erdélyi utazás
19.45 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.50 Nagykunsági Híradó 
21.05 Karcag Sport: Karcagi SE - 
 Kunhegyes SE megyei I. 
 osztályú bajnoki labdarúgó 
 mérkőzés

2020. szeptember 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Csikós bemutató
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: F. Kovács Sándor – 
 országgyűlési képviselő
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Nt. Koncz Tibor   
 Téma: újra karcagi irányítás 
 alatt a Szentannai
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 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

Anyakönyv
Születés

2020. szeptember 04.

Király Beáta - 

Jakab-Ács Gergő

Kg., Zöldfa utca 48/b 

Gergő

Eboltás 2020.

2020. szeptember 11 (péntek)
 10.00-12.00 óráig Karcag, Tőkés u. 20.
 14.00-18.00 óráig Karcag, Tőkés u. 20.
 14.00-17.00 óráig Karcag, Ady Endre u. 2. 
  (régi állatorvosi hiv.)
2020. szeptember 12. (szombat)
 09.00-12.00 óráig Karcag, Zöldfa u. 25.
 14.00-17.00 óráig Karcag, Zöldfa u. 25.
2020. szeptember 15. (kedd)
 09.00-11.00 óráig Kiskulcsosi Pavilonsor (Kisföldek)
 15.00-17.00 óráig Kiskulcsosi Pavilonsor (Kisföldek)
2020. szeptember 16. (szerda)
 09.00-12.00 óráig Karcag, Sport utca 19.
 15.00-18.00 óráig Karcag, Sport utca 19.

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa 
köteles az eboltásra elővezetni, oltásban kizárólag 

egyedi megjelöléssel ellátott eb részesülhet.
 Hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!

Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
Az ebtartók szájmaszk használatával és kellő 

(legalább 1,5 m) távolság megtartásával 
vezessék fel az ebeket!

Eboltási díj a JNSZ Megyei 
Állatorvosi Kamara 

állásfoglalása alapján: 
4.000,-Ft/eb, a helyszínen 

fizetendő.
Chip beültetése: 3.500,-Ft/eb.

Féregtelenítés díja: 
100,-Ft/10 kg élősúly.

Eboltási könyv (új): 300,-Ft/db.

Veszettség elleni eboltás 
az alábbi időben és helyen:

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 
hétfő reggel 07.00 óráig).

Szeptember 12-13. 
 dr. Terjék Imre 
 Karcag, Duna u. 7.
 Tel.: 06/20-939-4650

A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Elnöke értesíti a város lakosságát, hogy a Karcag Városi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 18-án (pénteken) 
10 órai kezdettel

általános közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel 
meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
Karcag, Kossuth tér 1. (2. sz. tanácskozóterem)  

(Az általános közmeghallgatáson az állampolgárok és 
a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 

kérdést és javaslatot tehetnek.)
A testületi ülés nyilvános. 

Varga-Mici István 

KÖZHÍRELÉS

Horgászok Figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 2020. szeptember 13-án 
vasárnap 9.00 órakor tartja éves küldött-közgyűlését.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Helyszín: Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 

telephelye, 5300 Karcag, Kisújszállási út 30.
Védőmaszk használata kötelező!

elnökség

JÖN! JÖN! JÖN!
KING KONG

AZ ÓRIÁS GORILLA
szeptember 24-27-ig

KARCAGON!
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Ingatlan
Garázst vásárolnék Karcagon, 
a Szent István sugárút 1-5-ben, 
vagy a közelében. Azonnal fi-
zetek! Tel.: 06/30-713-7254.
Földszinti, 1 szobás lakásra cse-
rélném kis kertes házam 1 az 
1-ben, tél végi költözéssel.
Tel.: 06/20-451-6311.
Családi ház teljes közművel, 
fúrt kúttal, központi fűtéssel el-
adó. Tel.: 06/59-300-129.
Karcagon a Kántor Sándor ut-
cán, III. emeleti, 54 m2-es lakás 
eladó. Tel.: 06/30-146-2049.
I. emeleti 2 szoba-étkezős, és II. 
emeleti 3 szobás lakás a város-
központban eladó. 
Tel.: 06/30-440-2369.
A Kisvénkert Kékvirág utcán, 
939 m2-es félig bekerített kert 
(rajta lakókocsi, fúrt kút) sürgő-
sen eladó! 
Tel.: 06/30-216-9216.
1300 m2 szántó a Kutatóval 
szemben és 1,78 ha erdő eladó. 
Ugyanitt 200 literes hűtő és 2 
db robi kapa kerék eladó. Tel.: 
06/30-587-9678. 
Kertföld eladó! A Völgyes I-es 
kertben 5,5 sor (árammal, fúrt 
kúttal, 1 sor gyümölcsfával) el-
adó. Tel.: 06/30-835-0908.
Fiatal házasoknak, több gene-
rációnak, kedvező lehetőség-
gel, főtér közeli, újszerű, ener-
giatakarékos családi ház eladó 
Karcagon. Babaváró hitel és 
CSOK megoldásokkal. 
Tel.: 06/70-667-7586.

Karcagon, főtér közeli családi 
ház, kedvező lehetőségekkel 
eladó. Tel.: 06/30-960-3466.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelését már most fel-
vesszük folyamatosan az év vé-
géig, illetve a készlet erejéig. 
Cím: Karcag, Soós István utca 
12. szám. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.  
Okos és barátságos, ivartala-
nított kiscica gazdát keres. 
Szegény nem talál gazdára. 
Tel.: 06/30-530-1134. 
Törpeharcsa rendelhető, kap-
ható! Tel.: 06/30-411-7430. 

Vegyes
Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Porcelánokat, festménye-
ket, fali tékát, régi érméket, szó-
dásüvegeket, stb. vásárolnék! 
Örökölte, vagy csak megunta a 
régi dolgait? Megveszem a leg-
magasabb napi áron, és mindent 
el is szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Vásárolok régi bútorokat, por-
celánokat, nippeket, vitrindísze-
ket, festményeket, órákat, régi 
kerámiákat és mindennemű ré-
giséget, teljes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Régi lemezkasznis, lábbal haj-
tós kisautót vásárolnék, akár 
roncs állapotban is. 
Tel.: 06/20-996-1346.

Régi típusú esztergagép, állvá-
nyos köszörű, rúdacélhajlító, kör-
gyűrű-hajlító, kovács satu, ko-
vács üllők, kovácstűzhely 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 kalodában 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 új Omron vérnyo-
másmérő (15.000 Ft), 3 ajtós 
konyhai tároló (35.000 Ft), 3 tál-
cás mosogató (25.000 Ft). Tel.: 
06/20-451-6311.
Eladó Lada önindító, első és 
hátsó szélvédő és még apró-
ságok. Michelin gumi (4 db 
175x75x13-as), Michelin gumi (3 
db 175x65x14-es), Renault 1.4 
benzines alkatrész, 13-15” dísz-
tárcsa, 1 db 14” 4x100 osztású 
alufelni (gumival), „C” Corsa el-
ső szélvédő, Ignis hűtő (új). 
Tel.: 06/30-323-0505. 
Elektromos kukoricamorzsoló 
tároló ládával, kézi tolókapa és 
1 db 200 literes hordó eladó. 
Tel.: 06/59-300-129.
Kapák, gereblyék, csákányok, 
kalapácsok, fejszék, hasítóékek, 
ágvágó, sövényvágó, metszőol-
lók, kályharostélyok, csőfogók, 
kombinált fogók, kasza örvök, 
ékek, fúrótokmányok eladók. 
Cím: Karcag, Hunyadi utca 40. 
Tel.: 06/70-532-6644.
Simson S 50B/1 motorkerékpár, 
125 cm3 Danuvia-Csepel (csak a 
motorja), és 120 liter cefre eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216.
Mobilkemence (sütőfelülete: 
110 x 70 cm), papírtégla-nyomó-
prés, kerti szerszámok, asztalok, 
székek, szekrények eladók. 
Tel.: 06/30-216-9216.
Eladó szárzúzó, vetőgép, to-
lólap, betonkeverő, 2 fejes eke, 
alternatív fűkasza, álló vasszín, 
bálaszúró, borona, fahenger, si-
mító. Tel.: 06/20-316-0136.
Fonott üvegballon (pálinkának, 
boroknak, 5-20 l), gáztűzhely, 
Csepel kerékpárok, 220 V-os ter-
ménydaráló eladó. Ugyanitt ga-
rázsvásár szeptember 11-12-13-
án (péntek-szombat-vasárnap). 
Tel.: 06/59-887-269. 

Eladó elektromos kerékpár (új 
aksival) 220 V-os terménydará-
ló. Ugyanitt tojás kapható! Cím: 
Karcag, Forint utca 8. szám. 
Tel.: 06/30-590-0818.
Orion TV (beltérivel, szobaan-
tennával) eladó. 
Tel.: 06/30-478-2714.
Eladó fa franciaágy keret (200 
x 170) matrac nélkül, fa bejárati 
ajtó, fa beltéri ajtó (üveges, tok 
nélkül, 90x205), etetőszék, hin-
ta, ugráló vár, PVC, 50 l üveg-
ballon, játszószőnyeg, rózsaszín 
bébi taxi, használt keltetőgép 
(400 db-os). Tel.: 06/59-313-395.
Bútorkészítésre alkalmas, 30 
éves, száraz, szélezett tölgyfa-
palló eladó. Érdeklődni az esti 
órákban. Tel.: 06/30-258-3312, 
06/30-328-6430.
Kompresszor, kandalló, térkő, 
térkőszegély, hullámpala eladó. 
Tel.: 06/30-647-6496.
Eladó üst és üstház (20.000 Ft), 
csuklós vérnyomásmérő (4.000 Ft). 
Tel.: 06/20-558-0868.
Szekrényes tükör (régiség) 120 
cm-es trambulin, gyerekbicik-
li (7-10 éves korig) vasvályú (60-
150 cm) és 1 db ágyneműtartós 
heverő eladó. 
Tel.:06/20-241-0846. 

43-as boxcsizma jó állapot-
ban eladó. Tel.: 06/30-587-9678.
Szőlődaráló (50 literes, alu-
hengeres) és kerti grillező tár-
csa eladó. Tel.: 06/30-960-3466.
Épületbontásból származó tűz-
revaló fát vennék. Ugyanitt 
bontásból vályog elvihető. 
Tel.: 06/59-312-562.
Régi bútorok, konyhaszekrény, 
hálószobai ovális tükrösszek-
rény, két faragott éjjeliszek-
rénnyel, üveges, oldalt nyitós 
vitrin és más eladó. 
Tel.: 06/30-944-6062. 

Állás
Megbízható, jólelkű, komoly 
asszonyt keresek kisegítő mun-
kához Karcagon. 
Tel.: 06/30-907-9419.

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 felesleges-
sé 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, udvarok 
takarítását, terepek tisztítását. 
A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is el-
végzünk, nagy felületek asz-
faltoz ását ,  zúz alékolását . 
Akár részletf izetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Vállalok cipzárbevarrást kabát-
ba, nadrágba és függönysze-
gést rövid határidőre.
Tel.: 06/70-527-0343.
Női torna. Kezdés: szeptember 
14. Időpontok: hétfő és csütör-
tök 18.30-tól. Helye: Szent Pál 
Marista Általános Iskola tor-
naterme. Tel.: 06/59-311-982. 
Csontosné Sziszi.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT OLVASÓINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!

Pecsenye kacsa 
6 hetes, fehér kb. 3 kg
1750 Ft/db ingyenes 
házhozszállítással 
megrendelhető.

Tel.: 06/30-860-2627

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.
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HIRDETMÉNYEK

SPORT

2020. augusztus 15.
Magyar Kupa – megyei selejtező
Tószeg – Karcag 4-0 (1-0)

A karcagi labdarúgók a második fordu-
lóban Tószegre látogattak, ahol az I. félidő-
ben még tartották magukat. A II. játékrész-
ben már minden eldőlt, a hazai csapat biz-
tosan jutott tovább. A vendég együttesből 
többen hiányoztak, így az alábbiak léptek 
pályára:

Belényesi–Ballók B., Kovács L., Burai, 
Szentannai, Hajdu Zs., Nagy R., Kis A., 
Balajti, Fábián, Kelemen.
Cserék: Ballók J., Andrusek, Kovács G.
Edző: Orosz István.

6. perc: Hajdu egy csel után a 16-osról a 
bal alsó sarok mellé lőtt.

10. perc: egy hazai beívelés után Maszák 
az ötösről a felső kapufát találta el.

27. perc: Maszák 25 m-es szabadrúgása 
elzúgott a felsőléc fölött.

37. perc: egy bal oldali tószegi támadás so-

rán a középre adott beadást Boldizsár a ti-
zenhatos előtt a bal felső sarok felé lőtte, és a 
labda a kapufáról a hálóba perdült (1-0).

50. perc: Urbán 35 m-es félmagas lövését 
Belényesi szögletre tolta.

55. perc: Luczát szöktették a jobb olda-
lon, a csatár a kifutó Belényesit megelőzve 
az üres kapuba emelt (2-0).

63. perc: egy hazai támadás után Mondi 
mintegy 35 m-ről a kiinduló Belényesi fö-
lött a kapuba lőtt (3-0).

74. perc: Nagy fordulásból 25 m-ről a léc 
fölé bombázott.

77. perc: Nagy 22 m-es szabadrúgása egy 
karcagi játékosról a kapu mellé pattant.

81. perc: Ballók a tizenhatoson belül sza-
bálytalanul szerelt, Urbán a büntetőt a bal 
sarokba helyezte (4-0).

Orosz István nyilatkozata: - Több aján-
dék gólt adtunk a hazai csapatnak, emiatt 
veszítettünk, gratulálok a Tószegnek a to-
vábbjutáshoz!

B.I.

Könnyű hazai győzelem

2020. augusztus 22.
Megyei bajnokság, I. osztály
Újszász – Karcag (0-0)

Az első bajnoki mérkőzésre Újszászon 
került sor, ahol a csapatok góliszonyban 
szenvedtek. Az igazsághoz tartozik, hogy 
a hazai csapat rengeteg gólhelyzetet elhi-
bázott.

A karcagi együttes az alábbi összeállí-
tásban vette fel a küzdelmet a hazaiakkal 
szemben:

Fekete–Kis, Burai, Lázók, Hajdu Zs., 
Ballók B., Szívós G., Kelemen, Domokos A., 
Balajti, Nagy R.
Cserék: Kovács L., Kovács G., Szívós Gy., 

Andrusek.
Edző: Orosz István.

14. perc: Rectler 25 m-es szabadrúgása 
elzúgott a jobb kapufa mellett.

18. perc: Domokos 25 m-es szabadrúgá-
sát biztosan hárította Schumann kapus.

30. perc: Konka egy megszerzett labdával 
betört a 16-oson belülre, majd nagy hely-
zetben a kifutó Fekete mellett a bal alsó sa-
rok mellé gurított.

33. perc: karcagi szöglet után, az ötö-
sön belül pattogott a labda, amelyet végül 
Schumann kapus szerzett meg.

40. perc: Szűcs több csel után lőtt, s la-
pos lövését Fekete elcsípte a jobb alsó sa-
rok előtt.

50. perc: sokadik hazai szöglet után a 
labda elgurult a karcagi kapu előtt.

55. perc: Szűcs jobbról küldött félmagas 
lövését Fekete kapus oldalra öklözte. 

60. perc: Bezzeg nagy helyzetben fölé 
bombázott.

63. perc: karcagi támadás során a gól-
helyzetben lévő Nagy a labda mellé rúgott.

65. perc: Szívós Gy. elviharzott a bal ol-
dalon, beadása elsuhant a csatárok lába 
előtt.

67. perc: Szívós G-t a középvonal tájé-
kán elgáncsolták, ezután nagy tömegjele-
net kezdődött, amelynek a játékvezető sár-
galapokkal vetett véget.

72. perc: Szívós Gy. szabadrúgása után 
nagy kavarodás támadt a kapu előtt, majd 
Nagyot lerántották, de a büntető elma-
radt.

73. perc: egy összecsapás után Szívós G-t 
újabb sárgalappal kiállították.

81. perc: Rectler 20 m-es bal alsósarokba 
tartó lövését Fekete kapus bravúrral szög-
letre tolta.

82. perc: hazai szögletet követően Konka 
nagy helyzetben nem találta el a kaput.

85. perc: egy összecsapás után Kist ölben 
kellett lehozni a pályáról.

90. perc: hosszas készülődés után Gaz-
dag egy szabadrúgást a bal felső sarok fö-
lé lőtt.

Orosz István nyilatkozata: - Év eleji já-
tékunk és a meleg meglátszott a teljesítmé-
nyünkön.

B.I.

Nem született gól

2020. augusztus 20. (csütörtök)
 

Női: 1. helyezés: 5207 gramm Varga Ilona
 2. helyezés: 400 gramm Ferenczi Andrea
 3. helyezés: 302 gramm Balázs Lajosné

Férfi: 1. helyezés: 10170 gramm Szappanos Gábor
 2. helyezés: 5033 gramm Bakó István
 3. helyezés: 4602 gramm Kispál Sándor
Legnagyobb halat fogó:  3500 gramm  Katona Tibor

Gratulálunk a nyerteseknek!
elnökség

A nyílt horgászverseny 
eredménye

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

 - Agrármérnök (Kisújszállás),
 - Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
 - Óvónő (Kenderes),
 - Pedagógiai asszisztens (Karcag),
 - Munka- és termelésszervező (Kisújszállás),
 - Gyógymasszőr (Berekfürdő),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag), 
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Raktári adminisztrátor (Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Növénytermesztő-traktoros (Berekfürdő),
 - Tehenészeti állatgondozó (Berekfürdő),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Karosszéria lakatos - karosszéria lakatos, autófénye-

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

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

és szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb ipari foglalkozású - 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:


