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„A mindent a magyar vidék jövőjé-
ért” című kötetről, a Karcag Kincse 
Gasztro- és Élményparkról, a korona-
vírus-járvány mezőgazdaságra gya-
korolt hatásairól, a helyi gazdaságok 
fontosságáról, az M4 gyorsforgalmi út 
Cegléd-Abony közti szakasz munkála-
tairól, a turisztika térségre gyakorolt 
hatásáról, valamint a közelgő időközi 
választásokról beszélgettünk dr. Fa-
zekas Sándor országgyűlési képvise-
lővel, földügyi kormánybiztossal, ko-
rábbi földművelésügyi miniszterrel.  

- Tulajdonképpen ez egy összegző kötet. 
Speciális műfaj, hiszen a közelmúltnak a 
történéseivel foglalkozik. Kiváló szerzőtár-
saimmal együtt állítottuk össze. A mű leg-
főbb célkitűzése az volt, hogy bemutassa a 
2010 utáni időszak agrárpolitikáját, a leg-
fontosabb történéseket, a mezőgazdaság 
különböző ágazatainak a fejlődését, a mun-
kahelyteremtést, a termékskálának a gaz-
dagodását. Ajánlom mindenkinek a figyel-
mébe, hiszen megvásárolható, valamint a 
könyvtáron keresztül is hozzáférhető a ki-
advány. Azt igyekeztünk összegezni, hogy 
miképpen lehetett a kormányzati- és a gaz-
dák munkáját összehangolni annak érde-
kében, hogy Magyarországon a mezőgaz-
daság talpra álljon és megerősödjön. Az 
írás elég terjedelmes - közel négyszáz oldal 
- de azt gondolom, hogy érdemes forgatni.  

- A koronavírus-járvány megmutatta 
azt, hogy igazán azok az országok képesek 
helytállni, amelyek saját élelmiszer-terme-
léssel rendelkeznek és képesek az önellá-
tásra. A magyar mezőgazdaság az elmúlt 
években mintegy másfélszeresére növelte a 
kibocsátását. Minden lényeges élelmiszer-
ből exportálunk, illetve önellátásra is ké-
pesek vagyunk. Ezt nyilván befolyásolja az 
adott év, az adott időjárási viszony. Az idei 

például nem indult túl jól a gazdák számá-
ra, de ettől függetlenül kiválóan helytáll-
tak. A belső ellátás rendben volt függetle-
nül attól, hogy hatalmas készleteket hal-
mozott fel a lakosság, különösen a járvány 
első időszakában. Ezáltal megmutatkozott 
az is, hogy az alapvető élelmiszerekből tel-
jes mértékben el tudjuk látni a belső pia-
cokat, sőt export is lehetséges. Nagyon fon-
tos, hogy a gazdaság ne álljon le, tehát a ki-
vitel továbbra is folyamatos legyen, hiszen 
az exportbevételekre szüksége van az or-
szágnak, mert ez jövedelmet is jelent. Plusz 
készleteink vannak, hiszen a nemzetközi 
turizmus visszaszorult, így azok a turis-
ták akik nem jöttek hozzánk, nyilvánvaló-
an nem is nálunk vásároltak, nem is itt fo-
gyasztottak. Ugyanakkor a magyar embe-
rek itthon maradtak és ők sok élelmiszert 
vettek meg, amit például egy nyaralás al-
kalmával külföldön fogyasztottak volna el. 
Korai még kiértékelni a helyzetet, de az lát-
szik, hogy a magyar mezőgazdaság ütés-
álló, a belföldi ellátás biztosított és a kel-
lő választék is rendelkezésre áll. Pozitívnak 
tartom azt, hogy sokan kerestek helyi meg-
oldásokat. Továbbra is ezt javaslom, mert 
gyakran a szomszéd utcában van egy élel-
miszer-feldolgozó, egy lekvárkészítő, egy 
minihúsüzem, egy olajkészítő üzem, ahon-
nan meg lehet vásárolni azokat a dolgokat 
is, amelyeket esetleg az internet segítségé-
vel rendelnénk meg, vagy egy nemzetközi 
élelmiszerlánctól vásárolnánk. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

„Úgy látom, hogy a magyar élelmiszer-gazdaság, 
hála a gazdáknak és az összehangolt kormányzati 

intézkedéseknek, eredményesen vizsgázott.”

- A közelmúltban került bemutatásra 
„A mindent a magyar vidék jövőjéért” 
című legújabb könyve. Mit lehet tudni 
a kötetről?

- Hogyan befolyásolta a koronavírus-
járvány a mezőgazdaság helyzetét és 
miért fontos az, hogy az emberek ma-
gyar élelmiszereket vásároljanak, és ha 
lehetőség van rá, akkor a helyi gazdasá-
gokat segítsék?

Ülésezett a Kunszövetség
Tisztújító közgyűlését tartotta szeptember 13-án, vasárnap 

a Lovagi Udvarban a Kunszövetség. A megjelent tagokat, a 
kis- és nagykunkapitányokat, a nagykun települések polgár-
mestereit, a Somogyi Kunok Egyesülete, a karcagi Talpas Íjász 
Egyesülete, valamint a kunszentmiklósi Iloncsuk Szabadcsa-
pat tagjait F. Kovács Sándor elnök köszöntötte, majd a napi-
rendek előtt a jelenlévők egyperces néma felállással emlékez-
tek meg az idén elhunyt Csukás István budapesti, Farkasné 
Rácz Edit, dr. Sántha József, Tőkés Gyula karcagi tagokra, Do-
bos László Karcag polgármesterére és Horváth György kisúj-
szállási emeritus nagykunkapitány, elnökségi tagra.

Mint elhangzott, rendhagyó a közgyűlés, hiszen a COVID-19 
miatt az elnökség a tagok egészségének védelme érdekében azt 
a döntést hozta, hogy a szokásos év eleji közgyűlést nem hívja 
össze, közben a tisztségviselők mandátuma lejárt. A szabályos 
működés érdekében a tisztviselők megbízásáról is határoztak 
a jelenlévők, ehhez módosították az alapszabályt, amit dr. Far-
kas Flórián ügyvéd ismertetett. Lényege, mostantól az elnökség 
négy főre bővült, az elnököt és a felügyelő bizottság elnökét a 
közgyűlés közvetlenül választja meg. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

A Györffy István Nagykun Múzeumban október 10-
ig látható a „100 év - 3 nemzedék” című kiállítás. A szep-
tember 10-ei, csütörtöki megnyitón a megjelenteket dr. 
Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató köszöntötte, az al-
kotókat Gaál Ildikó mutatta be, közreműködött Plósz Csil-
la művésztanár. A tárlaton Gaál Sándor (1920-2005) és dr. 
Szatmáriné Gál Márta festményei, valamint Jánoss-Gaál 
Anna tűzzománcai láthatók. 

Kiállításmegnyitó
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Közéleti szilánkok
A második 

hullám és az „első 
felvonás” (1.)

(avagy, néhány gondolat a jár-
ványról és a színészképzésről) 
Minap egy régen látott ismerős-

sel találkoztam, aki néhány mondat 
után azt kérdezte: mit tudsz Marcsiká-
ról, meg erről a COVID-19-ről? Igaz-e, 
hogy már egy híján húszan vannak 
pozitívok itt a városban?  Ráztam a fe-
jem, hogy nem hallottam még hivata-
los megerősítést, csak ilyen kósza híre-
ket én is. Mire legyintett, hogy milyen 
újságíró vagyok, ha semmi informáci-
óm azokról a tényekről, ami az embe-
reket érdekli itt Karcagon.

Soha nem voltam - válaszoltam - 
tényfeltáró riporter. Jó pár éve pedig 
elsősorban a közéleti tények tágabb 
összefüggéseit vizsgálom. Valamint 
olyan kultúrtörténeti, művelődéstör-
téneti helyi vonatkozásokat, amelyek 
kívül esnek néhány karcagi helytörté-
nész látókörén, és a neten is nehezen 
találhatóak. (Megírtam ugyan egykor 
egyik jegyzetemben azt is, hogy egy-
szer a HAGE vasúti átjárója előtti fény-
sorompónál, 32 vagon vasúti tartály-
kocsit számoltam meg, amelyek Kun-
madaras felől kb. 20 km/óra sebes-
séggel közlekedtek a karcagi nagyál-
lomás felé szőkített gázolajat szállít-
va - de senkit nem érdekelt az a szösz-
szenetem).

Úgyhogy az esetéhez, amely a Mar-
csika - ügyhöz kapcsolódik, nem is tu-
dok hozzászólni. (Ismerősöm ugyan-
is egy távoli rokonának adott kölcsön 
több mint tíz éve, aki az ő tudtán kívül, 
Marcsikánál „fektette be”.) Megnyug-
tattam, én ugyan nem neheztelek az 
ismerőseimre, akik Marcsika ügyfelei 
voltak - (pedig jó néhányan voltak) 
- azért, mert nem szólt egyikük sem, 
hogy: „Ide figyelj, van egy szenzációs 
jó befektetés, ne hagyd ki te sem!” 

Nos, valahogy így vagyok ezzel a 
mostani „második hullámmal” is, hall 
az ember ezt meg azt, de a konteó-
elméletekkel szemben már eléggé 
immunis vagyok. Különösebben nem 
érdekelnek, mert ezeket többnyire a 
netről kapják a nyájas olvasók.

Az biztos - mondja az ismerő-
söm is egy helyi élelmiszerbolt előtt 
-, hogy kellett már ez a szigorítás, 
mert nagyon sok boltban már az el-
adók és a pénztárosok sem viseltek 
maszkot az utóbbi időben. Jót de-
rültem, mert előzőleg bent a bolt-
ban egy idős hölgy - aki az eladóhoz 
a „Zolikám, abból még fél kilóval töb-
bet kérek! Egyébként, hogy vagytok?” 
- kérdésére, „Zolikám”, kénytelen volt 
lejjebb tolni a maszkot több percig, 
hogy válaszolni tudjon.

A SZFE-en is érdekes dolgok ját-
szódnak folytatta ismerősöm, és kér-
dezte, hogy tudom-e, hogy van-e 
karcagi hallgatója az egyetemnek ? 

(Folytatás a következő számban)

 -ács-

KÖZÉLET

(...folytatás az 1. oldalról)
- Ezek egészséges, jó minőségű, friss, helyi termékek és a 

piacokon ennek a teljes választékát láthatjuk is. Erre kivá-
ló példa a karcagi piac is. Tehát a COVID-19 korlátozásai, 
amit az egészség érdekében kellett meghozni rávilágított ar-
ra, hogy el tudjuk látni magunkat itthonról is. Sok élelmi-
szert elkészítünk otthon; van aki kenyeret süt, van aki főzni 
kezdett, hiszen az otthon végzett munka is teret hódított. 
Mindez lehetőség egyébként mint a termelők, mind pedig 
a feldolgozók számára is, hogy ezekhez a keresleti igények-
hez igazodjanak. Úgy látom, hogy a magyar élelmiszer-gaz-
daság, hála a gazdáknak és az összehangolt kormányzati in-
tézkedéseknek, eredményesen vizsgázott a koronavírus-jár-
vány időszaka alatt, így ez az év is viszonylag stabilnak te-
kinthető.

- A beruházás első üteme elkészült. Ezt követően lett ki-
dolgozva a folytatás, a felépítményi részeknek a kivitele-
zése. Sajnos, az elmúlt időszakban a kivitelezési árak na-
gyon felmentek. Így új közbeszerzést kell majd kiírni. Már 
most látszik, hogy tetemes költségei vannak, amelyre ál-
lami plusz keretigénylés szükséges. Ezek a munkálatok fo-
lyamatban vannak, és reményeim szerint minél hamarabb 
meg fog épülni a sámándob.

- Folyik ez a nagy beruházás, Magyarország legnagyobb 
autópálya építkezése. Látszik, hogy a szolnoki északi-el-
kerülő is gőzerővel halad. Időben körülbelül fél órát fog 
jelenteni. Tulajdonképpen Fegyvernektől egy óra alatt le-
het majd felérni - hiszen ott lesz majd a következő csatla-
kozási pont -, a fővárosba. Úgy gondolom, hogy nagyjából 
másfél év alatt fog majd elkészülni ez a szakasz. Előkészí-
tő munkálatok zajlanak a tervezés, az engedélyezés vo-
natkozásában a további szakaszokra, amelyek városun-
kat is érintenék. Ez teszi azt lehetővé majd, hogy néhány 
éven belül egészen Budapestig gyorsforgalmi úton tudunk 
majd utazni autóval.   

- Személyesen is volt szerencsém látni, hogy rekordszámú 
turista volt a Tisza-tónál. Sikerült a térséget még inkább is-
mertté tenni és balatoni tömegeket idéző látogató számot 
„idehozni”. Az abádszalóki és a tiszafüredi strand is megújult, 
olyan élményelemekkel bővült, amelyre már régóta vártunk. 
Úgy gondolom, hogy nagyon eredményes fejlesztéseket mutat-
nak; akár a tiszafüredi strandon kiépített móló-rendszer és a 
szolgáltatások is igazodnak a mai kor igényeihez. Összességé-
ben a kezdeti nehézségeket követően a visszajelzéseket meg-
vizsgálva, elfogadható szezont zártak a strandok és a szolgál-
tatók. Az elkövetkezendő időszakban viszont egy újabb kam-
pány várható az őszre vonatkozóan. Érdemes azokat a hétvé-
gi ajánlatokat is keresni, amelyeket pihenéssel tudunk egybe-
kötni. Hiszen itt a térségben a termálfürdők kiváló állapot-
ban vannak és jó néhány olyan környékbeli műemlék, látniva-
ló van - mint például a tiszadobi Andrássy-kastély, a kisnánai 
vár, Eger és Debrecen belvárosa -, amelyek folyamatos úju-
lást mutattak az évek alatt. Érdemes ezeket végigjárni. Bízom 
benne, hogy mindenki, aki meglátogatja ezeket az úti célokat 
számos maradandó élménnyel gazdagodik majd.  

- Fontosnak tartom, hogy a várospolitika folyamatos le-
gyen. Tehát az a városfejlesztési irány, amely egy nyugodt, ki-
egyensúlyozott fejlődést tudott felmutatni az elmúlt években 
a kormányzati- és megyei elképzelésekkel összhangban, az to-
vább tudjon folytatódni. Ezért is biztatok mindenkit, hogy tá-
mogassa Szepesi Tibort, a FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt-
jét, aki önkormányzati képviselőként és intézményvezetőként 
is nagyon kreatívan dolgozott az elmúlt időszakban. Emellett 
azt gondolom, hogy a sport terén végzett kimagasló munká-
ja is elismert. Egyéni körzetben is választásra kerül sor. Do-
bos László polgármester elhunytával nemcsak a polgármester 
tisztségre kell új személyt választanunk, hanem a körzetében 
is. A FIDESZ-KDNP dr. Pintér Zoltán Árpád történészt, refor-
mátus gimnáziumi tanárt javasolja erre a pozícióra. 

Brehó Mónika 

„Úgy látom, hogy a magyar élelmiszer-gazdaság, hála a gazdáknak és az 
összehangolt kormányzati intézkedéseknek, eredményesen vizsgázott.”

- Hol tartanak az M4 gyorsforgalmi út Cegléd-
Abony közti szakaszának munkálatai? Miért fontos 
ez a térségben élő emberek számára?

- Hamarosan zárul az idei évi turisztikai szezon. Ho-
gyan értékeli a Tisza-tó környékén, ahol számos be-
ruházás és fejlesztés történt az elmúlt időszakban?

- Augusztusban indult meg az a kampányidőszak, 
amely a szeptember 27-i időközi választást készíti 
elő. Hogyan tekint a jövőre nézve?

(...folytatás az 1. oldalról)
A módosítást egyhangúlag megszavazták, így a tisztújítás 

már a módosított alapszabály szerint történt. Az elnökség tag-
ja maradt Lesi Árpád Kunszentmiklós polgármestere, új tag lett 
Kecze István, Kisújszállás polgármestere és Bene Sándor karcagi 
emeritus nagykunkapitány, az elnöki feladatokat újabb öt évre 
F. Kovács Sándor látja el. Megválasztották a felügyelő bizottság 
elnökét és tagjait, valamint a pénzügyi beszámolót is elfogadták.

Az egyesület munkáját a jövőben a konferenciák, kiállítások 
szervezésében a kis- és nagykunsági általános és középiskolá-
sok számára pályázatok kiírásában és értékelésében Szakmai 
Tanácsadó Testület segíti Fejes György operatőr koordinálásá-
val. A tagok dr. Bartha Júlia, dr. Barna Gábor, dr. Varga Ferenc, 
dr. Nagy Molnár Miklós és dr. Pintér Zoltán Árpád lettek.

Az idei rendezvények nagyon behatároltak, de a Jászkun ön-
megváltás 275. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetnek a 
Kis- és Nagykunság településein működő középiskolák 9-12. 
évfolyamán tanuló diákok részére „Édes hazánk arany szabad-
ságunk” címmel, amelyre esszé és videófilm kategóriában le-
het nevezni november 13-ig.

Az egyesület elnöksége 2019-ben hagyományőrző tevékeny-
sége elismeréséül Nagy Emese karcagi lakos részére ítélte a fi-
atalon elhunyt alapító tag emlékére létrehozott Sudár István-
emlékdíjat - Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász alkotását 
-, melyet az elnök adott át a díjazottnak. Ezután a Kunszövet-
séget segítő adományozók támogatását köszönték meg emlék-
lappal, majd azokat a tagokat köszöntötték, akik az elmúlt idő-
szakban rangos kitüntetésekben részesültek.

DE

Ülésezett a Kunszövetség

-A Karcag Kincse Gasztro- és Élménypark része a sá-
mándob. Hol tart jelenleg a beruházás?
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RIPORT

- Mindenkori tanítványaimmal hosz-
szú évek óta lelkesen veszünk részt ta-
nulmányi versenyeken, pályázatokon. A 
tanári hivatás egyik legnagyobb öröme a 
tehetséggondozás. A Karcagi Nagykun 
Református Gimnáziumban ez általá-
nos törekvés, tisztelt kollégáimmal időt, 
energiát nem kímélve fejlesztjük diákja-
ink verbális készségeit, szoktatjuk őket 
a versenyszituációkhoz, a céltudatos 
mentalitáshoz. Tanárként meggyőződé-
sem, hogy a tehetségeket nem csak gon-
dozni, fejleszteni kell, hanem megerősí-
teni bennük a lakóhelyükhöz való kö-
tődést. Karcag és a Nagykunság szere-
tete minden helyi diák személyes élmé-
nye kell, hogy legyen. Karcagon a böl-
csődéktől, óvodáktól az általános isko-
lákon át a középiskolák világáig kiváló 
karcagi tanárok, pedagógusok töreked-
nek rá, hogy ismerjék diákjaink a múl-
tunkat, becsüljék meg az abban gyöke-
rező eredményeket, találjanak fogódzót. 
Értsék meg azt a gondolatot, hogy azért 
vagyunk a világban, hogy valahol ott-

hon legyünk benne. A Kunszövetség a 
Szakmai Tanácsadó Testület tagjaként 
felkért az idei tanévben, hogy segítsek 
megvalósítani új tanulmányi pályáza-
tukat. Amióta csak pályázatokat, ver-
senyeket ír ki ez az illusztris, regionális 
kultúrával és hagyományőrzéssel fog-
lalkozó szervezet, hol több, hol kevesebb 
sikerrel, de rendszeresen indulunk raj-
ta versenyzőimmel. Idén a Jászkun ön-
megváltás 275. évfordulója alkalmából 
a Kunszövetség pályázatot hirdetett a 
Kis- és Nagykunság településein műkö-
dő gimnáziumok, szakgimnáziumok, 
technikumok 9-12. évfolyamán tanuló 
diákoknak, „Édes hazánk, arany sza-
badságunk…” címmel. A pályázók, 
ahogy a címe is tükrözi, valóban arany 
szabadságot élveznek a megvalósítás te-
rén. Egyrészt választhatnak műfajt, így 
akár maximum 5 oldalas esszében vagy 
maximum 5 perces videóban alkothat-
nak a Redemptio 275. évfordulója al-
kalmából írásművet, vagy szabadon 
megvalósított elképzelés alapján vide-

ót. A pályamű újabb szabadságot bizto-
sít a kivitelezés terén is. Annyit kérünk 
csupán, hogy tükrözze a redemptio je-
lentőségét, a pályázó lakóhelye, család-
ja, közössége kötődését az önmegváltás 
emlékezetéhez. Ez lehet egy személyes 
tanúságtétel, de lehet akár tudományos 
igényű munka is vagy művészi koncep-
ción alapuló megvalósítás is, hiszen a 
fiatalok profik a videószerkesztésben, 
effektezésben, zenei aláfestésben. Nem 
titkolt célunk megerősíteni a pályázók-
ban a lokális identitást, Karcag és a 
Nagykunság szeretetét. Tanárember-
ként a továbbtanulás, pályaválasztás 
követése során azt tapasztalom, hogy 
tehetséges karcagi fiatalok sora vetődik 
messze lakóhelyétől. Tanárként a gon-
dolkodásukat, meggyőződésüket abban 
a négy évben, míg tanítom őket, tudom 
a helyi értékek, a helyi közösség szerete-
te felé fordítani - fogalmazott a peda-
gógus.

A továbbiakban szólt arról is, hogy 
több ötlet, elképzelés is van a tarso-

lyában, amelyeket összefoglalva if-
júságpolitikai célkitűzésként jel-
lemezhet, és ezzel a tehetséges karca-
gi fiatalok életkezdését segítené. Re-
ményei szerint ezek egy részét a gya-
korlatba is átültetheti, amennyiben a 
választói akarat jóvoltából felhatal-
mazást nyer a város közéletének szol-
gálatára.

Brehó Mónika

A Kunszövetség helytörténeti pályázatában is dolgozik
Dr. Pintér Zoltán Árpáddal, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium pe-
dagógusával, történésszel arról beszélgettünk, hogy milyen szerepet vállalt a Kunszövetség helytörténeti pályá-
zatában, illetve mit lehet tudni a pályázatról, milyen esemény képezi a hátterét. 

Egy sikeres pályázat révén több tízezer sze-
lektív hulladékgyűjtő edény tudott beszerezni 
a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. A részle-
teket Balajti József ügyvezető igazgatótól tud-
tuk meg.

Évekkel ezelőtt elindult a szelektív gyűjtő prog-
ram a városban, de az akkori kuka mennyiség nem 
volt elegendő, jóval nagyobb volt az igény, mint 
amennyi eszközt be tudtak szerezni. Most lehető-
ség nyílt arra, hogy újabb pályázat keretében ilyen 
eszközöket vehettek. Először azoknak adják át az 
edényeket, akik évek óta várólistán vannak, majd az 
újonnan csatlakozók is hozzájuthatnak.

A kft. telephelyén több tízezer hulladékgyűjtő 
edényt osztanak szét, de van más fejlesztés is. A Ti-
sza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 
Karcag Városi Önkormányzattal közösen nyert pá-
lyázaton, így a karcagi és a tiszafüredi hulladék-ke-
zelőben is megújul a szociális épület, a hulladékke-
zelés rendszere. A vegyes kommunális hulladékot 
is előzetes válogatógépen tudják átengedni, ezáltal 
csökken majd a lerakásra kerülő hulladék. A pályázat 
keretében az elkülönítetten kezelt hulladék gyűjté-
sének erősítésére - sárga és barna kuka - is kiterjed.

A szakember szerint egyre erősödik az elkülöní-
tett hulladékgyűjtés, ez látható a mennyiségében és 
a minőségében is. A lakosokat arra kérik, figyeljenek 
arra, hogy lehetőség szerint tisztán kerüljenek ezek 
az anyagok a szelektív kukákba. A hulladék szétválo-
gatása színre és fajtákra helyben, a most kialakított 
csarnokban történik majd, ezen a telephelyen helye-
zik el a szállító járműveket is.

Most vette át a sárga és barna szelektív hulladék-
gyűjtő edényt Szepesi Tibor önkormányzati képvi-
selő is.

- Azt gondolom, nagyon fontos a környezetvédelem, 
eddig is volt lehetőségem sárga és barna zsákra, sőt a 
zöld komposztálót is használtuk. A lakosok is egyre in-
kább környezettudatosak, péntek délelőtt van a mi szállí-
tási napunk, s akkor azt látom, ki van sok helyen készítve 
a sárga, barna kuka vagy zsák a fekete kuka mellé. Egyre 
többször találkozom a szelektív üveggyűjtő szigeteken is 
olyan karcagi lakosokkal, akik fontosnak tartják odavin-
ni a szétválogatott hulladékot - fogalmazott a képvise-
lő, aki szólt arról is, hogy a Déryné intézményeiben is 
vannak szelektív gyűjtők, mert példát kell mutatni az 
intézményeknek, a szülőknek.

- Ha a gyermekek, fiatalok ebben nőnek fel, felnőttként 
tudatosan fogják óvni környezetünket, Földünket, boly-
gónkat - vélte Szepesi Tibor.

DE

Példát kell mutatni az intézményeknek is 
Tisztelt Választópolgárok!
2020. szeptember 27. napján a jár-

ványveszélyre való tekintettel Karcag te-
lepülésen polgármester, valamint Kar-
cag település 05. számú egyéni választó-
kerületében települési önkormányzati 
képviselő időközi választáson történő 
szavazással kapcsolatosan az alábbiakról 
tájékoztatom.

A koronavírus-fertőzés terjedésének 
megelőzése és a megbetegedések elke-
rülése érdekében kérjük, hogy fogadja 
meg az alábbi tanácsokat:

 - Csak egészségesen menjen szavazni! 
Ha beteg, kérjen mozgóurnát!

 - A szavazóhelyiségben viseljen masz-
kot!

 - A szavazóhelyiségben érkezéskor és 
onnan távozáskor is használjon kéz-
fertőtlenítőt!

 - Vigyen magával tollat a szavazáshoz!
 - Sorban állás esetén tartson 1,5 méter 

távolságot a többi várakozótól!

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETMÉNY
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A biztonságos kerékpáros közlekedésre fi-
gyelmeztető táblákat helyeztek ki szeptem-
ber 9-én, szerdán a Városgondnokság szak-
emberei az oktatási intézmények előtti zeb-
rákhoz.

Elkezdődött az iskola, a reggeli időszakban na-
gyon sokan gyalog vagy kerékpárral érkeznek az 
iskolába. A főtéren és a város területén lévő isko-
lák környékén nagy ilyenkor az autós-, gyalogos 
forgalom. A Karcagi Rendőrkapitányság rendőrei 
is igyekeznek odafigyelni reggelente a közleke-
dőkre - mondta a Kálvin úti zebránál dr. Karsai La-
jos rendőrkapitány.

A rendőrök ellenőrzik a forgalmat az iskoláknál, 
hogy minél kevesebb baleset, minél kisebb ve-
szély leselkedjen a diákokra. A zebrákhoz most ki-
helyezett táblákat az is indokolta, hogy a kerék-
párral közlekedők nem feltétlenül ismerik azt a 
szabályt, hogy kerékpárra felülve nem gyalogos-
nak minősülnek a kijelölt gyalogos átkelőhelyen 
való átkeléskor a KRESZ szerint. Ezt felismerve a 
rendőrség Karcag város önkormányzatával közö-
sen készíttette el a most kihelyezett: „Hajtva Tilos! 
Tolva szabályos!” - táblákat a kijelölt gyalogos át-
kelőhelyeknél, hogy mindenki szabályosan, ke-
rékpárját tolva haladjon át a zebrán.

- Karcag város önkormányzatának mindig fontos 
volt a biztonságos kerékpáros közlekedés fejlesztése 
- mondta a helyszínen Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő, aki szólt arról, hogy néhány évvel 
ezelőtt nem véletlenül került Karcagra a Tour de 
Hongrie verseny is.

- Az ő szakembereikkel oktattuk a diákok körében 
a biztonságos kerékpáros közlekedést. Tíz éve Brin-
ga-suli kezdődött az általános iskolákban, amely 

a Bringa Akadémia programjaival folytatódott - 
ahol megtanulták a diákok a kerékpárral közleke-
dést. Sok kerékpáros azonban nincs tisztában az-
zal hogyan lehet biztonságosan használni a zebrát, 
így nagyon örülök ezeknek a tábláknak, amelyeket 
vállalkozók és vállalkozások támogatásával sike-
rült megvalósítani - fogalmazott a képviselő, aki el-
mondta, a városban a Magyar Közútkezelő szep-
tember 1-re átfestette az intézmények előtti zeb-
rákat. Az, hogy nincs sok kerékpáros baleset a vá-
rosban köszönhető az óvodás korban elkezdődő 
kerékpáros oktatásnak és a folyamatos figyelem 
felhívásnak is.

- Mivel közösen közlekedünk az utakon, járdán, 
kövesúton, oda kell figyelni egymásra nemcsak a 
kerékpárosoknak, hanem a gyalogosoknak, autó-
soknak is. Fontos az oldaltávolság tartása is, amikor 
kerékpárost előzünk, ez legalább 1,5 méter legyen, 
mert úgy biztonságosan megelőzhetünk egy kerék-
párost - fogalmazott Szepesi Tibor.

DE  

Figyelemfelhívó táblák a zebráknál
A Déryné Kulturális Központban a szerző - 

Elek György ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe most megjelent 15. helytörténeti köte-
tét, melynek címe: „...ELSŐ VÁROSA A’ NAGY 
KUNSÁGNAK”.

Mint elhangzott, a szerző harminc éve kutat-
ja a Nagykunság fővárosának történetét. A kö-
tetben most 12, korábban már publikált tanul-
mányát gyűjtötte egybe, s dr. Tóth Albert pro-
fesszor emeritus vezette Alföldkutatásért Ala-
pítvány és több támogató jóvoltából jelenhetett 
meg.

Az írások átölelik a város több száz éves tör-
ténetét, korabeli fotókkal, térképekkel illuszt-
rált írásokban olvashatunk többek között az egy-
kori karcagi téglagyárakról, tulajdonosaikról, a 
bílyogos téglákról, de a város több jeles szülöt-
te, kutatója-orvosa élete és munkássága is helyet 
kapott benne.

DE

Könyvbemutató

Dr. habil. Barta Róberttel, a Debreceni Egyetem, 
Történelmi Intézet igazgatójával, egyetemi docens-
sel arról beszélgettünk, hogyan látja Karcag szerepét 
a helytörténeti kutatásban, valamint miképpen tel-
jesítenek a karcagi diákok a Debreceni Egyetemen.   

- Minden közösség egyik legfontosabb összetartó ere-
je a hagyományok megléte, azok ápolása, a múlt isme-
rete, számontartása. Enélkül a közösségek jelene és jö-
vője is nehezen értelmezhető. Aki megszakítja a múlt-
hoz kapcsolódó folyamatosságot, aki új kezdetet akar 
az addigi hagyományok mellőzésével, nem kap teljes 
képet az őt körülvevő világról és értelme minimális ta-
pasztalat alapján kénytelen működni. Ebben a tekin-
tetben van nagy szerepe a helytörténetnek és a helytör-
ténet művelőinek, akik életben tartják és folyamatosan 
kutatják a helyi közösségek múltját, értékeit, kulturá-
lis hagyományait. Ebből a szempontból Karcag kétsze-
resen is szerencsés helyzetben van, hiszen köztudomá-
sú, hogy a karcagi polgárok rendkívül büszkék nagy-
kun hagyományaikra és különleges történelmi múltjuk-
ra. Ezt jelzi a Jászkun Kerület önmegváltásának éven-
kénti megünneplése is. Tudjuk, hogy a jászkun közös-
ségek a 18. század első felében óriási anyagi áldozat-
tal (575.900 aranyforint) és állhatatos politikai harccal 
visszaszerezték régi kollektív jogaikat (szabad tisztség-
viselő- és lelkészválasztás, pallosjog, mentesség a földes-

úri szolgáltatások alól), ezzel is jelezve ragaszkodásukat 
régi szabadságukhoz. Lényegében bő száz évvel a köte-
lező örökváltságon alapuló jobbágyfelszabadítás előtt 
az önök ősei lerázták magukról a rájuk kényszerített 
úrbéri terheket. Látható, hogy akkor, és most is elköte-
lezett emberek formálták a Nagykunság képét.

Egyetemi tanárként, hivatásos történészként azt lá-
tom, Karcag helytörténetének művelése több évtizede 
nagyon jó kezekben van. A korábbi helytörténeti kutatók 
sorába kiválóan illeszkedik dr. Pintér Zoltán Árpád is, 
aki szakavatott történészként kiváló eredménnyel szer-
zett a Debreceni Egyetemen történészdoktori címet, aki 
könyveiben, tanulmányaiban, konferenciákon folyama-
tosan és magas szinten foglalkozik szülővárosa történe-
tével. Zoltán nagy munkabírású kollégám, volt tanítvá-
nyom és barátom a karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimnázium megbecsült tör-
ténelemtanára. Karcagon él és nagyon sok szállal kötő-
dik a városhoz, annak lakóihoz. Most közéleti szerep-
re készül, az időközi önkormányzati választáson kép-
viselőjelöltként indul, amit én nagyon jó döntésnek tar-
tok és teljes mértékben támogatok, hiszen nagyon fontos, 
hogy olyan személyek kerüljenek döntéshozó pozícióba, 
akik egyszerre ismerik a helyi közösség múltját és jelen-
legi gondjait, problémáit és arra megfelelő megoldáso-
kat találnak. Megítélésem szerint erre a feladatra Pintér 
Zoltán tökéletesen alkalmas. 

Dr. habil. Barta Róberttől megtudtuk azt is, 
hogy a Debreceni Egyetem mindig is nagyon fon-
tosnak tartotta a tehetséges, szorgalmas diákok, a 
leendő egyetemisták toborzását. Ahogy az egyete-
mi tanár elmondta, a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium-
ból a térség egyik legjobb középiskolájából, a vég-
zős diákok közül évről-évre egyre többen folytat-
ják tanulmányaikat az egyetem különféle szakjain, 
ahol rendszerint az átlagot messze felülmúló telje-
sítményt nyújtanak.

Brehó Mónika

Karcag a helytörténeti kutatásokban
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HIRDETMÉNYEK
LOMTALANÍTÁSSAL 

KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Karcagi Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban képződött lomhulladékokat az NHSZ Tisza 
Nonprofit Kft. 2020. szeptember 21-től 25-ig, a vegyes-hulladék szállítási napokon körze-
tenként, díjmentesen elszállítja otthonuk elől. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezése alapján a lomhulladék: az ingatlan-
használótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a köz-
szolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás kizárólag azokra a háztartásokra vonatkozik, amelyek a rendszeres köz-
szolgáltatást folyamatosan igénybe veszik, és az adott ingatlanon a hulladékszállítási 
közszolgáltatás nincs szüneteltetve!
Elszállítás:
 - A szállítást a kommunális hulladékszállítással egyezően végezzük, naponta mindig azokon az 

utcákon, ahol a rendszeres hulladékszállítás történik. 
 - Az Északi külvárosi részen 2020. szeptember 21-én hétfőn, a Déli külvárosi városrészen 2020. 

szeptember 23-án szerdán történik a lomtalanítás.
 - Az elszállítás reggel 7.00 órakor kezdődik, és a hulladékszállítás a szokott útvonalon halad. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kihelyezett elszállításra váró hulladé-
kokért az elszállítás pillanatáig a hulladék tulajdonosa felel. Ezért kérjük, hogy ne he-
lyezzék ki napokkal korábban a lomtalanításra szánt hulladékot! Aki az adott napon nem tar-
tózkodik otthon, illetve a hulladék felügyeletét egyéb módon (pl. szomszéd által) sem tudja 
megoldani, kérjük jelezze felénk az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 06/59-503-317, 
06/59-503-318, info@ktkkft.hu. Így elkerülhetjük a felesleges munkával és a közvetlen lakó-
környezetünk szennyezésével járó kellemetlenségeket!

 - A lomtalanítás keretében kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gya-
logos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével és a hulladékszállítást végző célgép azt jól 
meg tudja közelíteni.

 - Fontos, hogy kizárólag a fenti időpontig kihelyezett hulladékokat szállítjuk el, háztartáson-
ként maximum 1 m3 mennyiségben az alábbiak szerint:

Elszállításra kerülő anyagok:  
 - A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált eszközöket, illetve udvar, kert, alsó épü-

let takarításából származó hulladékokat szállítunk el: pl.: bútordarabok, műanyag eszközök, fa-
hulladék, üveghulladék, egyéb nem veszélyes anyagok, berendezési tárgyak (napernyő, matrac stb.).  

Nem szállítjuk el:
 - az olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőpontokon díjmentesen átveszünk, vagy olyan új-

rahasznosítható hulladékokat, amelyeket a házhoz menő szelektív gyűjtőjárattal, vagy a gyűj-
tőszigetekről szállítunk el

 - amelyeket a hatóság által kiadott engedélyünk nem tesz lehetővé (pl.: veszélyes hulladékok) 
Ezek pl.: 
 - a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (hűtőgépek, mosógépek, televíziók, rádiók, 

porszívók, konyhai elektromos berendezések, egyéb elektromos berendezések, számítástechnikai 
eszközök)*, fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, nagy méretű fémhulladékok, akku-
mulátorok, olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai, autógumik, gépalkatrészek, ál-
lati eredetű hulladékok. 

 - építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a konténeres szállítás lehetősége adott. 
 - fák, cserjék, szőlők metszéséből, gallyazásából származó nagy méretű hulladékokat. Ezeket a 

biológiailag lebomló hulladékokat hulladéklerakó telepnél erre a célra létesített területen kell 
elhelyezni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált eszközeiket ezek figyelembevéte-

lével legyenek szívesek a lakóingatlanuk elé kihelyezni!  
Segítő együttműködésüket köszönjük!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke értesíti a város lakossá-
gát, 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

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. szeptember 25-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!



6 2020. szeptember 18.

HIRDETMÉNYEK

Szeptember 19. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 
9.00-19.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34. Tesco)

Szeptember 20. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)    

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás 

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2020. szeptember 18. péntek
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
 - Választási tájékoztató Rózsa 
 Sándor jegyzőtől
 - Tanévkezdet
 - Tanévkezdés a Karcagi Nagykun 
 Református Általános Iskolában
 - Kötelező a maszkviselés a 
 Kormányablakokban
 - Újra karcagi irányítás alatt a 
 Szentannai
 - Nagyné László Erzsébet 
 tájékoztatója
 - Helyi értékeink a Kövesdaráló
 - Rock koncertek a HEMO-ban
 Háttér
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: városunk fejlődésével 
 kapcsolatos kérdések
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi Tükör

2020. szeptember 21. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó

20.30 Lézer misszió 
 amerikai-német-dél-afrikai 
 akciófilm
 Fsz.: Brandon Lee

2020. szeptember 22. kedd 
(ism. 2020. szeptember 23. 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
20.35 Nagykunsági Híradó 
21.00 Kossuth Tér Zene: Lituus 
 Rézfúvós Együttes

2020. szeptember 24. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Térzene
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 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

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. szeptember 11.
Kovács Éva Ágnes - 
Békés József Gergő
2020. szeptember 12.
Kurucz Panka - 
Tóth Krisztián
2020. szeptember 12.
Tóth Orsolya - 
Orvos-Nagy István

Születés
2020. szeptember 13.
Kiss Tímea - Andrási Bence 
Kg., Kórház 12/b

Bercel 

Halálozás
Molnár Józsefné 
(Czibere Margit) 
 (1926)
Kövér Zsigmondné 
(Kun Mária) 
 (1928)
Szepesi Imréné 
(Tóth Jolán) 
 (1942)
Fehér Istvánné 
(Szikszai Erzsébet) 
 (1928)
Czinege Istvánné 
(Sáfrány Eszter) 
 (1926)

    

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 
hétfő reggel 07.00 óráig).

Szeptember 19-20. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre utca 58. 
 Tel.: 06/30-434-5950

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

Donert Antal Hortobágy Károly-díjas cirkuszművész
bemutatja Magyarországon először!!! 

CIRCO MASSIMO 2020!
KARCAG A TESCO mellett

szeptember 24-től - szeptember 27-ig 

Transformers a csodaautó!!
Cirkuszporondon először kerül bemutatásra: 

      
KING KONG AZ ÓRIÁS GORILLA!

Különleges kutyaidomítás, játékos macskák, 
légtornászok, akrobaták, 

nevettetés mestere JONNY bohóc!
2 órás, nívós szórakozást garantál a 

CIRCO MASSIMO!!! 

ELŐADÁSOK: 
csütörtökön és pénteken:  18.00 órakor
szombaton:  15.00 és 18.00 órakor  
vasárnap:  15.00 órakor

Csütörtök akciós nap: 1.500.-Ft /fő
A többi napokon, minden jegy árából 

500.-Ft kedvezmény!!! 
Kedvezmények a szórólap, kupon 

felmutatása esetén érvényesek! 
(Egy kupon egy személyre érvényes! Csak a lelátókra!)

 infovonal: 06/20-595-7077     

Lapzárta: 
2020. szeptember 21. 

(hétfő) 12.00 óra
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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.
A Kisvénkert Kékvirág utcán, 
939 m2-es félig bekerített kert 
(rajta lakókocsi, fúrt kút) sürgő-
sen eladó! 
Tel.: 06/30-216-9216.
Kertföld eladó! A Völgyes I-es 
kertben 5,5 sor (árammal, fúrt 
kúttal, 1 sor gyümölcsfával) el-
adó. Tel.: 06/30-835-0908.

Karcagon a Kisvénkertben, 
7000 m2-es, fúrt kúttal ellátott, 
felszántott terület kiadó! 
Tel.: 06/30-462-7141.
Kertes háznál idősebb személy-
nek albérlet kiadó. Ugyanitt régi 
református zsoltárt vennék. 
Tel.: 06/59-312-562.
1300 m2 szántó a Kutatóval 
szemben és 1.78 ha erdő el-
adó. Továbbá 43-as boxcsizma, 
200 literes hűtő jó állapotban 
(10.000 Ft), 2 db robi kapa ke-
rék eladó. Tel.: 06/30-587-9678.

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. 
Törpeharcsa rendelhető, kap-
ható! Tel.: 06/20-411-7430. 
12 hetes kiscica ajándékba elvi-
hető. Tel.: 06/30-317-8180.

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 min-
dent el is szállítok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-853-4323.
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 lemezkasznis, lábbal haj-
tós kisautót vásárolnék, akár 
roncs állapotban is. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhajlító, 
körgyűrű-hajlító, kovács satu, 
kovács üllők, kovácstűzhely el-
adók. 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.
Elektromos kukoricamorzsoló 
tároló ládával, kézi tolókapa és 
1 db 200 literes hordó eladó. 
Tel.: 06/59-300-129.
Simson S 50B/1 motorkerékpár, 
125 cm3 Danuvia-Csepel (csak 
a motorja), és 120 liter cefre el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.
Eladó jó állapotban 2 db fekete 
színű, ezüstdíszítésű szobaszek-
rény, 1 db franciaágy, szobaasz-
tal, előszobafal és több kiegészí-
tő kisbútor. Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó 1 db ajtólap (90x205-ös, 
üveges) villanymotor (380 V, 1100 
w, 2850 r) zártszelvény (160x160), 
mosdókagyló, faredőny (180x160), 
egytengelyes traktorutánfutó. 
Tel.: 06/70-262-5583.

Mobilkemence (sütőfelüle-
te: 110 x 70 cm), papírtégla-
nyomó-prés, kerti szerszámok, 
asztalok, székek, szekrények el-
adók. 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.
Eladó szőlőprés, demizsonok 
(5-20 literig), bejárati ajtó (4 db 
kulccsal), gáztűzhely, termény-
daráló (220 V), Csepel kerék-
párok (5.000 Ft), új samott tég-
lák (400 Ft). Ugyanitt garázs-
vásár szeptember 18-19-20-án 
(péntek-szombat-vasárnap)! 
Cím: Karcag, Dózsa György út 
27. Továbbá munkaruhák min-
den méretben, négy színben 
kaphatók. Tel.: 06/59-887-269. 
Orion TV (HD 95 CX SET-TOP 
BOX) szobaantennával eladó. 
Tel.: 06/30-478-2714.
Bútorkészítésre alkalmas, 30 
éves, száraz, szélezett tölgyfa-
palló eladó. Érdeklődni az esti 
órákban. Tel.: 06/30-258-3312, 
06/30-328-6430.
Eladó üst és üstház (20.000 Ft), 
csuklós vérnyomásmérő (4.000 Ft). 
Tel.: 06/20-558-0868.
Szekrényes tükör (régiség) 120 
cm-es trambulin, gyerekbicikli 
(7-10 éves korig) vasvályú (60-
150 cm) és 1 db ágyneműtartós 
heverő eladó. 
Tel.: 06/20-241-0846. 
Eladó 2 személyes rekamié, 2 db 
PB gázpalack, kétkerekű gumis 
kézikocsi. Tel.: 06/70-290-8899.
Karcagon eladók: 40-es, fekete, 
puhaszárú boxcsizma, 10x10-es 
házhoz, fürdőszobához, folyosó-
hoz, WC-hez megvásárolt csem-
pék és hozzávalók, továbbá 2 db 
ajtólap (tok nélkül), 4 db 60x40-
es ablak, B30-as és kisméretű 
tégla, 50 literes üvegballon, cse-
répkályha. Tel.: 06/30-266-2859.
Szőlőprés, szőlőzúzó, nagytek-
nő, kanapé és egyebek eladók. 
Tel.: 06/30-401-4592.
5 db 5 literes fonott demizson, 
90x190-es hentelő asztal, szőlő-
prés (darálóval), üst (üstházzal), 
30-40 literes lábasok eladók. Tel.: 
06/30-498-5047.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát 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, javítását, 
járdák, kapubejárók újjáépíté-
sét, betonozását, udvarok taka-
rítását, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubikmunkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfize-
tés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! 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.
Rászoruló idős ember gondo-
zását, gondviselését vállalom. 
Tel.: 06/30-238-2918.

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.

 - 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),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Raktári adminisztrátor (Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - 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),
 - Egyéb takarító és kisegítő (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:
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Kedves Iskolatársunk!
Szeretettel hívunk a 2020. október 3-ára, a szokásos karcagi találkozónk-

ra, amelyet 11.00 órai kezdettel gimnáziumunkban tartunk, tisztújító köz-
gyűléssel. 

Az előző, 2019/20. évi programjaink megvalósulása:

Októberben a karcagi gimnáziumi ünnepi összejövetelünkön méltó feltételek között, 
tisztes érdeklődés mellett avattuk fel az '56-os emlékművet.

Novemberben a karcagi gyökerekkel rendelkező Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőmű-
vészt, a Képzőművészeti Főiskola docense volt vendégünk. Alkotásai közt is kiemelkedő a 
dunaújvárosi templom ablakainak a magyar történelmi személyeket is ábrázoló sorozata.

Decemberi összejövetelünkön dr. Wolf György fizikus tartott asztrofizikai előadást a vi-
lágegyetem keletkezéséről, múltjáról, fejlődéséről, valamint jövőbeni kilátásairól.

Januárban dr. Bartha Júlia néprajzkutató és turkológus szerepelt „Keleti örökség a Kun-
ság népi kultúrájában” c. témával.

Februárban Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus „Örökölt sors, Családi sebek és 
a gyógyulás útjai” c. nagysikerű könyvéről beszélt.

Márciusban Darányi Mariann meteorológus „Olyan, mint az időjárás” című előadásával 
szerepelt.

Tervezett programunk a járvány miatt áprilistól elmaradt.
A 2012 óta már hagyományos, hogy a B. Major László tanár úr emléktáblája maradék 

pénzén Kisari Katalin igazgatóhelyettes közreműködésével a legjobb matematikusok kap-
nak jutalmat, idén 8 tanuló is részesült e kitüntetésben.

Az '56-os emlékmű maradék pénzének terhére Cséti Máté 11. B osztályos tanuló „Kivo-
natok az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi történéseiből” c. dolgozata lett dí-
jazott.

2020/21. tanévre tervezett programunk:

Új pályázat, tagdíj, adomány, és ebéd befizetés:
Tervezünk egy újabb pályázatot a tanulóknak, hogy videót készítsenek gimnáziumunk-
ról és neves tanárairól.
Éves tagdíjunk 1000 Ft/év/fő, ezt és az adományokat, az októberi találkozó helyszí-
nén, személyesen Király Csabának, vagy az UNICREDIT BANK 10918001-00000090-
91950003 számú számlájára fizethetik be.

Kérjük, hogy jöjj közénk, tarts velünk és biztass erre más diáktársunkat is.
Honlapunk: www.karcagidiakok.hu Facebook: Karcagi Gimista
Titkár: Bihari László 1026 Budapest, Bimbó ú. 216. 7/2. 06/30-827-6241 bihari.laszlo41@gmail.com
Pénztáros: Király Csaba 2030 Érd, Borszéki u. 15. 06/30-356-4592 kiraly42@t-online.hu

Bihari László
titkár

Időpont Hely Előadó Téma

2020. okt. 3. 
szombat, 11.00 óra

Karcag, 
Gimnázium Közgyűlés

•	 Beszámoló a 2019/2020 idő-
szakról.

•	 Tervezett programjaink.
•	 Alapszabály jóváhagyása.
•	 Tisztújítás.

2020. nov. 5. 
csütörtök 14.00 óra

Budapest
A Paksi 

Atomerőmű 
kapacitásának 
Fenntartásáért 

felelős 
Államtitkári 

Titkárság
1055 Budapest, 
Bihari János u. 5.

Kovács Pál államtitkár Vendéglátónk előadása A Paksi 
2. projekt aktuális helyzetéről

2020. dec. 3. 
csütörtök 14.00 óra

Dr. Bihari László Ádám 
sebész

A transzplantáció az orvoslás 
csúcsa

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

Megyei I. osztályú bajnokság
Kunszentmárton-Karcag (0-3) 0-4
2020. szeptember. 05. (szombat)

A karcagi csapat a harmadik fordulóban szintén a kunsá-
gi KUTE együttese ellen lépett pályára. A vendégcsapat ha-
mar vezetést szerzett és már az I. félidőben eldöntötte a mér-
kőzés sorsát. 
A karcagiak az alábbi játékosokkal vívták ki a győzel-

met: Fekete-Ballók, Kelemen, Lázók, Domokos, Szívós 
G., Szívós Gy., Szentannai, Ballók, Hajdu, Nagy. 

Cserék: Katona, Kovács, Fábián, Kis, Burai.
Edző: Orosz István

A mérkőzés rövid krónikája:
2. perc: hazai szöglet után a gólhelyzetben levő Lengyel fe-

jese Feketéről kivágódott. 
6. perc: jobb oldali vendégtámadás során Ballók jobbról 

begurított, és Nagy közelről a jobb alsó sarokba helye-
zett (0-1).

9. perc: Ballók elől Duskov messzire kifutva védett. 
11. perc: Ballókot a 16-oson belül buktatták,

- a büntetőt Hajdu a jobbra vetődő kapust becsapva a bal 
alsó sarokba lőtte (0-2).

16. perc: gyors karcagi támadás során Ballók elhúzott a 
bal oldalon, lövése a kifutó kapusról Nagy elé pattant, 
aki 15 méterről a bal alsó sarokba emelt (0-3).

18. perc: egy hazai támadáskor Kézsmárki a beadást az ol-
dalhálóba fejelte.

22. perc: Lázók buktatta a 16-osnál a hazaiak csatárát, a 
szabadrúgást Rácz a léc fölé lőtte.

27. perc: Domokos szabadrúgását Szentannai kapta, aki 22 
méterről a baloldali kapufát találta el.

31. perc: Lázók buktatta a 16-oson belül a hazaiak játékosát,
- Rácz büntetőjét Fekete bravúrral kivédte.

42. perc: Szentannait felvágták 25 méterre a kaputól. Hajdu 
szabadrúgását Duskov a léc alól tenyerelte ki.

88. perc: Bollák elfutott a jobb oldalon, beadását a kapu előtt 
Katona rosszul találta el, így Duskov könnyedén hárított. 

89. perc: egy jobb oldali támadás során Szentannai elé ke-
rült a labda, a középpályás 13 méterről a jobb felső sa-
rokba emelt (0-4).

Bende Csaba: - Sajnos azt kell mondanom, hogy osztály-
különbség volt a két csapat között. A mai napon több fia-
talnak is játéklehetőséget tudtunk adni.

Orosz István: - Már az I. félidőben eldőlt a mérkőzés.

B.I.

Már az I. félidőben 
eldőlt a mérkőzés MEGHÍVÓ A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 

2020/21. ÉVI PROGRAMJAIRA


