
Szeptember 1-jén, kedden a 121. 
tanévét kezdte meg a Szentannai Sá-
muel Református Gimnázium, Tech-
nikum és Kollégium. Szeptembertől 
azonban a fenntartója a Karcagi Refor-
mátus Egyházközség lett. A rendhagyó 
tanévnyitón - a járványveszély miatt 
csak a 9. évfolyamos tanulók, tanára-
ik és a presbitérium tagjai vettek részt 
rajta - először Gyökeres Sándor igazga-
tó köszöntötte az iskola új diákjait és a 
fenntartó képviselőit. Dr. Fazekas Sán-
dor országgyűlési képviselő, földügyi 
kormánybiztos, korábbi földművelés-
ügyi miniszter F. Kovács Sándor város-
unk és térségünk országgyűlési kép-
viselője és Szepesi Tibor önkormány-

zati képviselő is eredményes tanévet 
kívánt az új felállásban. Mindhárman 
hangsúlyozták, hogy a korábbi minisz-
tériumi fenntartás helyett, újra karcagi 
irányítás alatt működik az intézmény, 
ami garancia arra, hogy a valós okta-
tási, gazdasági igényekhez tudnak iga-
zodni a képzésekkel is. A fenntartó ne-
vében Nt. Koncz Tibor esperes szólt a 
diákokhoz és kívánt áldott, eredmé-
nyes és boldog tanévet.

A tanévkezdés alkalmából Szepe-
si Tibor minden szentannais diáknak, 
pedagógusnak kézfertőtlenítőt aján-
dékozott, melyet Gyökeres Sándor 
igazgató vett át.
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A hamarosan megjelenő 
könyvének kéziratáról, a Ko-
váts Mihály Baráti Társaság 
Egyesület elnöki teendőiről, 
a június 4-i centenáriumról, 
a távoktatás tapasztalatai-
ról, az új ta-név előkészüle-
teiről és a szeptember 27-ei 
időközi választásokról is be-
szélgettünk dr. Pintér Zoltán 
Árpáddal, a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnázi-
um pedagógusával.    

 

- 2017. októberében, lassan há-
rom éve, megjelent előző köte-
tem, amely Karcag város két vi-
lágháború alatti történetét fel-
dolgozó monográfia volt. Abba a 
műbe sokévnyi kutatásom, ren-
geteg igyekezetem, energiám fek-
tettem és a mai napig büszkén fo-
gadom az elismerő szavakat az ol-
vasóktól. Ugyanakkor el is fárad-
tam vele, és megfogadtam, hogy 
éveken át takaréklángra állítom 
a kutatást és pihentetem magam. 
Ez olyannyira nem sikerült, hogy 
már 2018-ban elkezdtem hazai 
és külföldi levéltárakból iratokat 
beszerezni, levéltári fondokat, 
állagokat kutatni, adatközlők-
kel felvenni a kapcsolatot egy új 
kutatás megkezdéséhez. A vég-
ső elhatározást egy új kötet el-
készítéséhez az hozta meg, hogy 
az ország egyik legjobb könyv-
kiadó vállalata, a Zrínyi Katonai 
Könyvkiadó révén reális esélyét 
láttam, látom e kézirat kiadásá-
nak. Az új kötet igazi ritkaság 
lesz az olvasók számára. Egyrészt 
szaktudományos biográfia a mű-
faj, másrészt ezúttal nem a szí-
vem csücskének számító XX. szá-
zad történetét dolgozom fel ezen 
keresztül, hanem egy lovagia-
sabb kor, a XVIII. század világába 
engedek betekintést. Ha mind-
ez még nem tenné különlegessé, 

terveim szerint bilingvis kiadás-
ként, angol és magyar kétnyelvű 
könyvként tervezem megjelen-
tetni. Elképesztően ritka és érté-
kes ábrák, dokumentumok fogják 
szemléltetni egy korabeli katona-
tiszt életét.

- Az immár harmincéves múlt-
ra visszatekintő egyesület veze-
tésének átvétele megtisztelő, de 
egyben jelentős kihívás is szá-
momra. A tagság, amely a vá-
ros kulturális közéletének tag-
jaiból verbuválódott, alighanem 
úgy vár tőlem új lendületet, hogy 
az alapvető szellemiséget ne vál-
toztassam meg, maradjon meg a 
Baráti Kör a lokális öntudatára, 
gyökereire büszke karcagiak tár-
saságaként, de vállaljon nagyobb 
szerepet a helyi közéletben. Két 
irányban képzelem el az egye-
sület életének jövőbeni irányát. 
Egyrészt szükséges a tagság bő-
vítése, fiatalokkal való feltöltése, 
így a közös alkalmak felpezsdíté-
se. Másrészt az egyesület kezelt 
vagyonának növelése, akár pá-
lyázat, akár szponzoráció révén, 
hogy így tevőlegesen vehessünk 
részt a város életében, motorjai, 
szervezői lehessünk rendezvé-
nyeknek.

(Folytatás a 3. oldalon...)

A 41. Tour de Hongrie harmadik napján, hétfőn, Karcagról rajtolt a me-
zőny. A 182 kilométeres sík etapnak 111 versenyző vágott neki, az össze-
tett legjobb magyarjaként a fehér trikós Szatmáry András harmadik he-
lyen öt másodperces hátránnyal a sárga trikós Jon Aberasturi mögött.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Szülővárosát kívánja 
szolgálni

- Nemrég értesültünk róla, hogy 
elkészült új könyvének kézira-
ta. Mit lehet erről a kötetről 
tudni?

- Önt 2020. májusában válasz-
tották a Kováts Mihály Baráti 
Társaság Egyesület elnökévé. 
Mik a tervei az egyesület jövő-
jére nézve?

41. Tour de Hongrie
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TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK 
FEJLESZTÉSE KARCAGON

2020/08/27

A Karcag Városi Önkormányzat jelen fejlesztés ke-
retében a város három helyszínén turisztikai attrak-
ciós fejlesztéséket hajtott végre. A projektben a Szél-
malom és a Kántor Sándor Fazekasház részleges fel-
újítását végezte el, új turisztikai rendezvényközpon-
tot épített az Akácliget Fürdő közelében.

A kedvezményezett célja az volt, hogy három 
helyszínen megvalósuló „Karcagi turisztikai attrak-
ciók fejlesztése” című projekt megvalósításával egy 
több helyszínből álló turisztikai tematikus attrakci-
ót alakítson ki.

A Karcag és térsége épített és természeti turiszti-
kai látványosságaihoz érkező turisták részére egyedi, 
komplex turisztikai szolgáltatás nyújtásával így biz-
tosítja a szabadidő hasznos, aktív eltöltését. 

A Karcag Városi Önkormányzat célja a helyi, térsé-
gi együttműködések, közös programok szervezése, 
turisztikai szakemberek részére munkahely biztosí-
tása, mindezt úgy, hogy erősítse a helyi, térségi gaz-
dasági potenciált, a városban eltöltött turisztikai idő 
meghosszabbítását.

További információ kérhető:
Pengő Ferenc ügyvezető
Kun-Média Kft.  H-5300 Karcag, Szent István sgt. 17.,
Mobil: +36 30 2238844; E-mail: karcagtv@gmail.com

Közéleti szilánkok
Szikla 

a pusztában
(Tizennyolc éve hunyt el 

dr. Balogh János ökológus, 
zoológus)

Augusztus idusa felé, régi horgász cim-
borám Sz. Lajos hívott el, hogy nézzük meg, 
eső után fölszáradt-e már a földút a Villo-
gó csatorna gátján. Ott akartunk horgász-
helyet keresni, mivel a Hortobágy-Beret-
tyóban nagymérvű halpusztulás történt, 
s pontos okáról nem volt információnk. A 
bucsai hídtól mentünk a Berettyó gátján a 
Villogó torkolatához, s a hídtól nem mesz-
sze, Ecsegfalva felé, még láttunk a túlolda-
lon haltetemeket. 

A torkolatnál lévő gátőrháznál már lát-
tuk, nem lehet autóval rámenni a Villogó 
töltésére. Visszafordultunk. Visszafelé né-
hányszor megálltunk és néztük az egyko-
ri horgászhelyeket, amelyeket már teljesen 
benőtt a nád és a sás. Lajos barátom nem 
értette: a természetvédelem munkatársai 
miért hagyják ezt az „elvadulást”? Alig le-
het már megközelíteni a folyót, ha van egy 
kis vízfelület, az is tele hínárral. Nem tudom, 
mit szólna ehhez a néhai Balogh professzor, 
aki már ötven évvel ezelőtt fölhívta a figyel-
met a felmelegedés veszélyeire - mondta, il-
letve kérdezte. 

Megemlítette, hogy a folyó bal partján 
lévő Templom-zuggal szemben, a jobbolda-
li töltés alján van a tudós síremléke, amit a 
karcagi Györfi Sándor készített. Halála után 
egy évvel már állt, a kisújszállási dr. Tóth Al-
bert jóvoltából, akinek a professzor emeritus 
még 1993-ban meghagyta, hová helyezzék 
el hamvait. Megbeszéltük, másnap délután, 
ha nem esik, elvisz az emlékműhöz.

A Kakat mellet, Ecsegfalva előtt mentünk 
föl a Berettyó jobboldali gátjára, majd 4-5 
km után értünk az erőgépekkel erősen föl-
vágott földúton a Putri-dűlőig, ahol az em-
lékmű áll. Még nem láttam, csak hallottam 
a 2003-as avatásról és láttam néhány fotót. 
Mint mindegyik Györfi emlékmű, ez is re-
mekmű: a 2 m magas andezit sziklára app-
likált bronz portrédombormű a kiváló pro-
fesszor gyerekkori pusztájára néz, Túrkeve és 
Kisújszállás irányába. Háttal az egykori Put-
ri híd helyének, amelyen a hadiárva Balogh 
János többször is átkelt a Templom-zugba, 
nyolc-tíz éves korában. 

Kárpátalján született, 1913-ban. Szülei 
református tanítók, anyai ágon túrkeveiek. 
Apját Arad mellől helyezték Nagybocskóra, 
az egykori Rahói Járás egyik Tisza-menti fa-
lujába, nem messze a történelmi Magyaror-
szág határától és Máramarosszigettől. Édes-
apja Przemyśl ostrománál elesett, édesany-
ját 1920-ban, a világjárványban vesztette 
el. Túrkevén nagyanyja nevelte, majd refor-
mátus árvaházba került Pestre. Innen kez-
dődött a természet- és a földrajztudomány 
iránti vonzalma, amely világhírű és hazáját 
szerető tudóssá tette. 

„Itt van ez a tízmilliós nép és a tét 
– a fennmaradása. Erre kell már végre 
ráébreszteni az embereket, ennek érdekében 
kell mindent megtenni.” – mondta 2001-
ben, az egyik vele készült interjúban.

 -ács-

KÖZÉLET

A Karcag Városi Önkormányzat a Széchenyi 2020 
pályázat keretében az Európai Unió Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap finanszírozásában meg-
valósította a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005 szá-
mú „Társadalmi és környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás ke-
retében elnyert 200 millió Ft, vissza nem téríten-
dő, 100% támogatási arányú pályázati forrásból 
a Karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése pro-
jektet.

Sajtóközlemény

A Magyar Falu Program részleteinek további megbeszé-
lésére került sor Abádszalókon Gyopáros Alpár, a modern 
települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, valamint a 
térség polgármestereinek részvételével. 

A Kormány döntése alapján 2019. február végén elindult a 
Modern Városok Programmal összefonódva a Magyar Falu 
Program, a jelen kormányzati ciklus egyik kiemelt stratégiai 
eleme. A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számá-
nak megtartása, növelése, életminőségének javítása, ezzel ösz-
szefüggésben a települések fejlesztése iránt, ezért dolgozták ki 
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos ve-
zetésével a Magyar Falu Programot.

- A program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések 
hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükség-
letek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvaló-
sítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a leteleped-
ni szándékozók számára ezeket a településeket. A Kormány ki-
emelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel 
rendelkező kis településeken működő, értékteremtő civil szer-
vezetek támogatására. Ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Ma-
gyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékeny-
ségek és feltételeinek támogatása lett - fogalmazta meg a kor-
mánybiztos.

F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési kép-
viselője arról szólt, hogy elégedett a térség programban va-
ló részvételével ugyanis eddig - a teljesség igénye nélkül - szá-
mos óvoda és bölcsőde felújítása, helyi civil szervezetek támo-
gatása és útfelújítások történtek a térségben. Fontos kiemelni 
az orvosi műszerek beszerzését és a szociális intézmények fej-
lesztését támogató kiírásokat is.

Brehó Mónika

Összegyűltek a térség polgármesterei

TÁJÉKOZTATÓ
A GÉPJÁRMŰADÓ BEFIZETÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjárműadó má-
sodik félévi részletének befizetési határideje: 2020. 
szeptember 15.

A fizetési értesítő, valamint a postai befizetésekhez 
szükséges készpénzátutalási megbízások (csekkek) adó-
zóinknak kiküldésre kerülnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírások ér-
telmében a gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni 
vállalkozókat is) kötelesek az adóhatósággal elektronikus 
úton kapcsolatot tartani. Ennek értelmében a fizetési ér-
tesítők a gazdálkodó szervezetek részére papír alapon 
nem, kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

További felvilágosítás az ado@ph.karcag.hu e-mail cí-
men, 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

Lapzárta: 
2020. szeptember 7. 

(hétfő) 12.00 óra
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(...folytatás az 1. oldalról)

A startnál a felsorakozott mezőny előtt Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő, F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sán-
dor országgyűlési képviselők és Eisenkrammer Károly, a ver-
seny szervezője vágta át a Karcagi TDH 2020 emlékszalagot, 
majd Szepesi Tibor elrajtoltatta az indító zászlóval a mezőnyt.

A versenyzők 26 fo-
kos derült időben, a 
Kováts Mihály Huszár-
bandérium lovas hu-
szárainak felvezetésé-
vel vágtak neki a Kar-
cag-Nyíregyháza táv-
nak, ahol három gyor-
sasági részhajrá várt rá-
juk a célig.

A verseny hivatalos 
honlapja szerint az el-
ső órában oldal hát-
szélben 48,2 kilométe-
res átlagsebességet te-
kert az élboly. A Hor-
tobágyon csikósok vág-
tattak a síkságon, a vá-
rosokban, falvakban pe-
dig sokan várták az út 
mellett a kerékpároso-
kat: Balmazújvárosban 

egy építkezés állt le a keresztülhaladás idejére, míg Napkoron 
néptánccsoport fogadta a bringásokat. A szökevények nagyobb 
részét 15 kilométerrel a cél előtt érte utol a javarészt a CCC és 
a Trek-Segafredo által vezetett mezőny, legtovább a holland 
Lennard Hofstede tartott ki.

DE

INTERJÚHÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)

- 2020 nemcsak e szomorú évfordu-
ló, de a jelenlegi pandémiás, világszer-
te fennakadásokat okozó járvány miatt 
sem lesz a közemlékezetben pozitív elő-
jellel ellátott év, emlékezetünkben nem 
lesz kitüntetett helye. Mégis a történel-
mi Magyar Állam szétszakításának cen-
tenáriumi évfordulója megkövetelte a fe-
lelős, irányított emlékezést, a méltó pár-
beszédet. Ezeréves múltunkban nem 
egy kataklizma húzta már keresztül a 
nemzet felemelkedésének álmát, még-
is a trianoni béke ezek közül a legsúlyo-
sabb. A Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár munkatársa-
ival, Szepesi Tibor igazgató, polgármes-
terjelölt úrral az akkori járványügyi in-
tézkedések közepette nem konferenciá-
ban, hanem többrészes előadássorozat-
ban gondolkoztunk. A fogadtatása pozi-
tív volt, az emberek igényelték a méltó 
emlékezést, a párbeszédet e témáról. So-
kezres megtekintési számot értünk el, az 
érdeklődés odáig terjedt, hogy utóbb tár-
saságban is kérdezgettek a témáról, sze-
mélyes véleményemről.

- A márciusában bevezetett távtanítás 
mindenki számára új volt, a nyitott kér-
déseket, a megvalósítás akadozását a lel-
kesedés és a széleskörű segítségnyújtás 
lendítette előre. Akadtak olyan öregdiák-
jaink, akik digitális tananyag fejleszté-
sében működtek közre, mások a techni-
kai feltételek megteremtésében segítet-
tek. Mégis a távtanítás tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a hagyományos „face to 
face” tanórákat nem pótolják. Az, hogy 
rendes munkarendben kezdhetjük az új 
tanévet, bizakodásra ad okot. Bizakodá-
sunkat megfelelő előkészületekkel, az 
előírások betartásával, következetes fel-
készüléssel kívánjuk megtámogatni. Az 
ördög nem alszik, a koronavírus megbe-
tegedés is elérheti egyszer közösségün-
ket, de teszünk ellene, teszünk a lassítá-
sáért. Mindenki a saját munkaterületén, 
feladatkörében, feladatellátási helyén te-
het ez ellen. Tanárként ez a dolgunk, di-
ákjainkért, az ő boldogulásukért dolgo-
zunk.

- Az új tanévet az Oktatási Hivatal a 
köznevelési intézményekben a járvány-
ügyi készenlét idején alkalmazandó eljá-
rásrendről szóló protokollal segíti bein-
dítani. Ezek némi változást hoznak majd 
az iskolai életben, a távolságtartás, az 
óraszervezés terén. Én, mint végzős osz-
tály osztályfőnöke, mégis bízom abban, 
hogy rendes munkarend szerint tudjuk 
e tanévet végigfuttatni. Végzős osztá-
lyom, a 12. B szalagavatóra készül, na-
ponta táncolnak, októberben a Déryné-
ben kapnak szalagot. Számukra és min-
den évfolyamtársuk számára olyan tan-
évet kívánok, melyet megérdemelnek, 
melyet minden más évfolyam is megél-
hetett. Azt kívánom, hogy évtizedekkel 
később visszagondolva a gimis évekre, 
ne a szájmaszk és az elmaradó rendezvé-
nyek jussanak eszükbe, hanem az a kö-
zösség, ami ilyen feltételek között is mél-
tósággal tartott ki és jutott el az érettsé-
gi vizsgákig.

- Dobos László polgármester úr vá-
ratlan és tragikus halála, majd ezt kö-
vető búcsúztatása után jött a felkérés, 
hogy lássam el az 5. számú választókerü-
let képviselői teendőit, vállaljam el a Fi-
desz-KDNP jelöltségét. Mivel én koráb-
ban pártpolitikával nem foglalkoztam, 
sőt inkább a helyi közélet szürke eminen-
ciásaként a városi élet szervezésében ját-
szottam szerepet, így e kérés alapjaiban 
új helyzetet teremtett számomra. Alapos 
megfontolás után úgy éreztem, kedves 
tanárom iránti tiszteletből elvállalom e 
jelölést, és a megmérettetést. Közismert 
jelentős munkabírásom, igyekezetem a 
város iránti szeretetem. Karcag fejlődését 
elősegíteni nemcsak passzív módon kívá-
nom, de aktívan tenni akarok ezért. Öt-
letekkel, elképzelésekkel felvértezve te-
kintek a közelgő választásra. Szepesi Ti-
bor polgármesterjelölttel hosszabb időn 
keresztül beszélgettünk, ismertettem ve-
le ifjúságpolitikai és innovációs elképze-
léseimet, amelyekkel új színt hozhatnék 
a város életébe. Szepesi Tiborban egy a 
fejlődésre nyitott, tettre kész embert is-
mertem meg, a vele és a képviselő-tes-
tület tagjaival való közös munkára néz-
ve türelmesen várom a választói akarat 
megnyilvánulását. Ha szeptember 27-én 
úgy gondolják, energikusan és ötletekkel 
fogom magam belevetni a település szol-
gálatába.

Brehó Mónika 

Szülővárosát kívánja szolgálni

- 2020. június 4-én volt a centenáriu-
ma a történelmi Magyarországot szét-
szakító trianoni békeszerződésnek. A 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár munkatársai se-
gítségével a vírushelyzet miatt négy ré-
szes előadássorozatban emlékezett meg 
a békediktátumról. Hogyan értékeli en-
nek a kezdeményezésnek a fogadtatá-
sát? Hol lehet ezt a videófelvételt meg-
tekinteni?

- Hogyan látja az elmúlt időszak okta-
tási helyzetét, mik a tapasztalatai a 
távtanításról?

- Hogyan készülnek az új tanévre, mi-
lyen kihívások várnak Önökre?

- 2020. augusztus 8-án indult meg az 
a kampányidőszak, mely a 2020. szep-
tember 27-i időközi választást készíti 
elő. Ön a Fidesz-KDNP képviselőjelölt-
jeként hogyan tekint a jövőre nézve?

41. Tour de Hongrie
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A pedagógusnak új művészetet 
kell megtanulnia azt, hogy a gyer-
mek segítőtársa és vezetője legyen, 
és elvezesse őt azokhoz az eszközök-
höz, amelyekre akkori fejlődése fo-
kán szükség van. Maria Montessori e 
szavaival köszöntötte Kunné Nánási 
Mónika, intézményvezető-helyettes 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
augusztus 28-ai, pénteki ünnepi ren-
dezvényén a megjelenteket a Déryné 
Kulturális Központban.

- A mai ünnepség rendhagyó, hiszen 
nagyon különleges és nehéz helyzete-
ket kellett az elmúlt tanévben megolda-
nunk. Ezekben a pillanatokban támo-
gattuk egymást, ez idő alatt tapaszta-
latokban lettünk gazdagabbak, eredmé-
nyeket értünk el, amelyeket ezúton is 
szeretnék megköszönni valamennyi dol-
gozónknak. A fenntartónknak, a képvi-
selő-testületnek is köszönöm, hogy tá-
mogattak döntéseikkel bennünket, biz-
tosították a zavartalan működésünket, 
s a védekezésben pedig mi is részt vet-
tünk. Hálás szívvel köszönöm a szülők-
nek a fáradhatatlan munkálkodásukat, 
melyet az elmúlt hónapokban gyerme-
kük nevelésében otthon tettek, s köz-
ben munkájukban is helyt álltak. Mi is 
fejlődtünk ez idő alatt, elértünk olyan 
eredményeket, amelyekhez már koráb-
ban hozzákezdtünk, s ezek segítik a na-
pi munkánkat. Kiváló akkreditált tehet-
ségpontként működhetünk, a hátrányos 
helyzetű gyermekek oktatásában és a 
tehetséggondozásban is előre léptünk, 
tevékeny és élménygazdag szakmai mű-
helyeket alakítottunk ki és működtet-
tünk. Ezeket indítjuk az új tanévben is, 

hogy minél sikeresebbek legyenek óvo-
dásaink a későbbiekben - hangsúlyoz-
ta köszöntőjében Gulyás Ferencné in-
tézményvezető, majd díjátadás követ-
kezett.

Benéné Kecskeméti Anna, a Csoko-
nai úti Óvoda tagóvoda-vezetője nyug-
díjba megy 42 éves szakmai munka 
után. Pályáját Gulyás Ferencné mél-
tatta, majd virágcsokorral köszöntöt-
te ez alkalomból, s átadta számára a dr. 
Kásler Miklós emberi erőforrások mi-

nisztere által adományozott „Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem” kitüntetését.

A Csokonai úti Óvodából 40 év 
óvodapedagógusi munka után megy 
nyugdíjba Kisariné Kálmán Enikő 
óvodapedagógus, akit szintén Gulyás 
Ferencné köszöntött, majd óvodásaik, 
a Pitypang és Katica csoportos gyere-
kek adtak részükre műsort. 

A Zöldfa úti Óvodából Láposi Ilona 
pedagógiai asszisztens 44 év után ment 
nyugdíjba. Pályafutását Gulyás Ferencné 

idézte fel, s kívánt neki 
tartalmas nyugdíjas éve-
ket, majd óvodásai kö-
szöntötték. 

- Karcag Város Önkor-
mányzata nevében szere-
tettel köszöntöm Önöket 
a mai rendezvényen. Lát-
tuk, tapasztaltuk, hogy az 
elmúlt időszakban milyen 
sokat tettek azért, hogy 
minden szeglete és a nap 

minden perce olyan legyen, amelyben „jó 
gyereknek lenni”. Intézményként sokat 
tesznek azért is, hogy óvodásaink szülei 
napközben nyugodtan végezhessék mun-
kájukat, mert gyermekeiket biztos ke-
zekben tudhatják. Tudom, hogy óvodá-
ink dolgozóinak fontos a szakmai elhiva-
tottság, a magas színvonalú pedagógiai 
munka megvalósítása. Büszkék vagyunk 
az itt folyó szakmai munkára, a kultu-
rált környezetre. Köszönjük azt a telje-
sítményt, a sok munkát, amelyet végez-

nek óvodáinkért, óvodásainkért, szülei-
kért, városunkért - fogalmazott ünnepi 
beszédében Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő, az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság elnöke a képviselő-testü-
let nevében megköszönte a szakembe-
rek töretlen, magas szintű munkáját, s 
a következő évekre is ilyen magas szin-
tű óvodai oktatást kívánt a város legfi-
atalabbjai részére, az óvodák dolgozói-
nak pedig sok-sok gyermekmosolyt és 
jó egészséget.

Az „Év pedagógusa” a 2019/2020-
as nevelési évben Posztósné Kovács 
Éva, a Takács Péter úti Óvoda tagóvo-
da-vezetője, Kisariné Kálmán Enikő, a 
Csokonai úti Óvoda óvodapedagógu-
sa és Tóthné Török Judit, a SZIM Óvo-
da óvodapedagógusa. Az év pedagógiai 
munkát segítő díjat kapta Láposi Ilona, 
a Zöldfa úti Óvoda pedagógiai asszisz-
tense és Seresné Bődi Viktória, az intéz-
mény óvodatitkára. Az év óvodája címet 
a Zöldfa úti Óvoda kapta. A díjakat Sze-
pesi Tibor és Gulyás Ferencné adta át.

DE

A héten becsengettek az iskolákban, 
megkezdődött a 2020/2021-es tanév 
mintegy 1,2 millió diák számára. Min-
den iskolába megérkeztek a tanévkez-
désre a tankönyvcsomagok. A Könyv-
tárellátó Nonprofit Kft. országosan ösz-
szesen 13 millió tankönyvet szállított ki 
4091 oktatási intézménybe.

A most induló tanévben a köznevelés va-
lamennyi résztvevője térítésmentesen jut 
a könyvekhez. Városunkban 1594 fő álta-
lános iskolás és 935 fő középiskolás diák 
kezdte meg a tanulmányait. Az oktatási intéz-
mények tájékoztatása szerint mindenhol zökke-
nőmentesen indult a tanév, a tankönyvek idő-
ben megérkeztek, a diákok már át is vették. Ma-
gyarország az elmúlt években gazdasági szem-
pontból az Európai Unió egyik leggyorsabban 
növekvő országa volt, okkal bizakodnak ab-
ban, hogy a jelenlegi járványhelyzet leküzdé-
se után is tartani tudják ezt a pozíciót. A gazda-
sági fejlődés fenntartásához és a magyar embe-

rek életminőségének folyamatos növeléséhez 
szükség van az oktatási rendszer minőségi fej-
lesztésére is, a kormány ezért egyre több pénzt 
fordít az oktatásra, folyamatosan javítja annak 
feltételeit, fejleszti az iskolákat, a tananyagot és 
egyre nagyobb megbecsülést biztosít a peda-
gógusoknak - összegzi a kormány oktatási cél-
jait az Európai Uniós tervezés érdekében készí-
tett köznevelési stratégia.

Brehó Mónika

Becsengettek

Köszöntötték az óvodapedagógusokat

MEGHÍVÓ
A Györffy István Nagykun Múzeum

(Karcag, Kálvin u. 4.) 
meghívja Önt és családját

2020. szeptember 10-én 
(csütörtökön) 16.00 órára a

Gaál Sándor, dr. Szatmáriné Gál Márta
és Jánoss-Gaál Anna képeiből rendezett,

100 év – 3 nemzedék
című

képzőművészeti kiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:

Gál Ildikó ny. magyar - angol szakos tanár  
Közreműködik:

Plósz Csilla művésztanár
A kiállítás 2020. október 10-ig látható.

A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel 
együtt tudomásul veszik, hogy a rendezvényen 

fotó/videófelvétel készülhet róluk.
A járványügyi szabályokat kérjük betartani.
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„Ha egyszer a pedagógus szere-
ti a munkáját, akkor jó pedagó-
gus lesz. 

Ha szereti tanulóit úgy, mint 
apja és anyja, akkor jobb pedagó-
gus lesz annál, aki minden köny-
vet elolvasott, de nem szereti sem a 
munkáját, sem a tanítványait. 

Ha pedig egyesíti önmagában 
munkájának s tanítványainak sze-
retetét, akkor tökéletes pedagógus.” 
(Lev Tolsztoj)

Balajti Józsefné 2020. augusztus 4-én súlyos betegségben elhunyt. 
Búcsúztatása a Római Katolikus Templomban szentmise kere-

tében történt. Ravatalánál családtagjai, rokonai, volt munkatár-
sai, szomszédjai, ismerősei vettek búcsút tőle, rótták le kegyeletüket. 

Éva néni pedagógusi pályáját képesítés nélküli nevelőként a Berek-
fürdői Általános Iskolában kezdte, majd rövid időn belül áthelyezték 
a Tilalmasi Állami Gazdaságban működő tanyasi iskolába. 1960-
ban Jászberényben levelező úton elvégezte a Tanítóképzőt. Közben 
férjhez ment és a család Karcagon telepedett le. A városban műkö-
dő Kisegítő Iskolában helyezkedett el, ezzel vállalva a Gyógypedagó-
giai Tanárképző Főiskola elvégzését is. Oligofrénpedagógia-logopédia 
szakos gyógypedagóguskénti nyugdíjazásáig e szép hivatásnak élt. 

Hitvallása:
„Ne legyen pedagógus, főleg nem gyógypedagógus az, aki nem 

tudja elfogadni a fogyatékos gyereket olyannak, amilyen. Türelmet-
lenséggel nem lehet gyerekek között eredményes senki. Ha nem va-
gyok segítőkész bármilyen apró dologban is, akkor ne legyek pedagó-
gus. Nem elég, ha tudom, mit kellene csinálnom, de a gyereket nem 
szeretem. A személyes tulajdonságaim, kisugárzásom legyen olyan, 
hogy a gyereket tudjam magammal ragadni. Higgyen bennem, higy-
gye el, hogy jót akarok neki.” (Éva néni)

1973-tól 1980-ig igazgatóhelyettesként, majd nyugdíjba vonulásá-
ig igazgatóként vezette az intézményt az akkori kisegítő iskolát, di-
ákotthont. Családja mellett legtöbb idejét a gyerekek között az is-
kolában töltötte. A tanítványok szüleivel jó kapcsolatot ápolt, nyi-
tott volt a családok problémáira, azokra mindig megoldást keresett.

Igazgatása alatt szerkezeti változások bevezetésére került sor, így 
indulhatott be a kisegítő-, foglalkoztató osztályok mellett az óvodai 
csoport, szakiskolai osztályok, speciális szakiskolai csoportok műkö-
dése. Ezzel egy időben a kollégiumi elhelyezések profilváltása is be-
következett.  

Olyan dolgozói közösséget alakított ki, tartott fenn, amelyben 
mindenki egyenrangúnak, fontosnak érezte magát és szívesen tett a 
tanulók érdekében. Problémájával bárki, bármikor bizalommal for-
dulhatott hozzá, segített a megoldásban is. A munka mellett terem-
tett lehetőséget a közös feltöltődésre, pihenésre a pedagógusok, tech-
nikai dolgozók számára is. Munkássága idején szívügyének tartotta 
a kollégák szakmai előmenetelét, gyógypedagógussá válását. Tanul-
mányaik elvégzésében maximálisan támogatta őket. 

Szakmai tudását, emberségét munkatársai, tanítványai mellett 
felettesei is elismerték. 

Pozitív emberi tulajdonságai közül kiemelkedik az alázat, amely 
munkájában, betegségében is megmutatkozott.

Fájó szívvel emlékezünk mindenki Éva nénijére! Legyen csendes 
pihenése!

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet fel-
dolgozni.

Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de hiánya min-
dig megmarad.”

Bartháné, Kolozsváriné 

Balajti Józsefné, Éva néni
gyógypedagógus, volt iskola igazgató

1940 – 2020

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

tartásra kerülő helyi önkormányzati képviselő és polgármester időközi választá-
sán 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

a KEHOP-3.2.1 projekt kapcsán beszerzésre került szelektív gyűjtőedények 
lakosság részére történő átadásáról

A kedvezményezett neve: Karcag Városi Önkormányzat és a Tisza-tavi Regionális 
 Hulladékgazdálkodási Társulás
A projekt neve: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Karcag
  város, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az 
 elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
A projekt azonosítója: KEHOP-3.2.1-15-2017-00023

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fentnevezett pályázat során beszerzett, a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás keretében használandó hulladékgyűjtő edények 
kiosztását megkezdjük. 

A sárga színű edényeket az elkülönítetten gyűjthető, újrahasznosítható hulladékok 
gyűjtéséhez, a barna színű edényeket pedig a szervesanyagokat tartalmazó kerti zöld-
hulladékok elkülönített gyűjtéséhez biztosítjuk a lakosság részére térítésmentesen.

Azoknak a lakossági ügyfeleinknek tudjuk korlátozott számban biztosítani a gyűjtő-
edényeket, akik szerepelnek a hulladékszállítási nyilvántartásunkban, és rendszeresen fi-
zetik is a hulladékszállítási közszolgáltatás díját, valamint a korábbi időszakban nem vet-
tek át társaságunktól ilyen edényeket. Egy ingatlanra csak egy sárga és egy barna edényt 
adunk át használatba.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy így 2020. szeptember 07-től ismét van lehetőség 
szelektív gyűjtőedények átvételére! 

Az edények a készletünk erejéig a telephelyünkön átvehetőek az alábbi helyen és 
időpontokban:

Átvétel helye: Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. telephelye 
 /Karcag, Külterület 14., 511 hrsz./ (végig a Szent László úton a szenny-
 víztisztító telep felé és az „1” sz. csatorna előtt balra fordulva) 
Átvétel ideje: Kizárólag a megadott időpontokban:
 2020. szeptember 07. (hétfő) 8.00-15.00 óráig
 2020. szeptember 11. (péntek) 8.00-15.00 óráig
 2020. szeptember 14. (hétfő) 8.00-15.00 óráig
 2020. szeptember 18. (péntek) 8.00-15.00 óráig
A fentiektől eltérő időpontokban a társaságunk ügyfélszolgálati irodájában, kizárólag 

ügyfélszolgálati időben lesz lehetőség az edények átvételére (Karcag, Petőfi u. 1/E)
Az átvételhez kérjük, hozzanak magukkal személyi igazolványt, és az utolsó ha-

vi hulladékos számlát! Ezek hiányában nem tudjuk átadni az edényeket!
A hulladékgyűjtő edényeket a mellékelt szerződés szerint, rendeltetésszerűen 

kell használni! 
Az edények átadásáról információ: www.ktkkft.hu, Tel.: 06/59-503-318
„LEGYEN ÖN IS VÁLOGATÓS!”

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
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Szeptember 05. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 
9.00-19.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34. Tesco)

Szeptember 06. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)   
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Házior-

vosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2020. szeptember 04. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Térzene
19.05 Nagykunsági Krónika
 Tanévnyitó a Szentannaiban 
 Karcagi hírek
 - Népszerű volt az úszásoktatás 
 Karcagon
 - Nyár a Kuthen úti Óvodában
 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
 Művészeti Díj
 - Karcagi búza is van a Magyarok 
 Kenyerében
 - Tanévkezdés
 - Biztonságban vannak a karcagi 
 diákok
 - Speciális védelem
 - Indul az óvodai év is
 - Látogatási tilalom a 
 kórházban
 - Kosárlabda tábor
 - Rock koncert
 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
 Szociális Díj
 Háttér
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: városi elismerésben 
 részesült               
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi Tükör 
 A Madarász Imre Egyesített 
 Óvoda rendezvénye 

2020. szeptember 07. hétfő
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Így nem játszunk mi 
 - Karantén Színház 
 
2020. szeptember 08. kedd 
(ism. 2020. szeptember 09. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.40 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.40 Nagykunsági Híradó 
21.15 Karcagi Tükör

2020. szeptember 10. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Térzene
19.00 Nagykunsági Krónika                    
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi Tükör 
 Tanévnyitó ünnepségek I.

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. augusztus 15.
Horváth Viktória - 
Lukács Sándor
2020. augusztus 15. 
Szabó Cintia Ibolya - 
Mészáros Mihály

Születés
2020. augusztus 24.
Budai Elizabeth - 
Oszlánczi Csaba
Kg.,Gyarmati út 3.

Nimród Botond
2020. augusztus 24.
Kály Viola - Császár Sándor
Kg., Damjanich utca 35.

Éva
2020. augusztus 25.
Varga Erika - Nagy Lajos
Kg., Deák krt. 5/a 

Zalán
2020. augusztus 26.
Rendik Orsolya - 
Hegyi Szabolcs 
Kg., Kékvirág utca

Szabolcs
2020. augusztus 26.
Rózsa Csilla - Kiss Pál
Kg., Tiszta utca 25.

Noel Pál 

Halálozás
Hajdu Józsefné 
(Takács Mária) 
 (1933) 
Kovács Imre Kálmánné 
(Rauschenberger Borbála)
 (1928)
Botos Imre 
 (1944)

Eboltás 2020.

2020. szeptember 8. (kedd)
 09.00-12.00 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURO)
 14.00-16.00 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURO)
 09.00-10.00 óráig Karcag, Tilalmas
 11.00-12.00 óráig Karcag, Magyarka
2020. szeptember 9. (szerda)
 15.00-18.00 óráig Kórház u. 16. (Parkoló)
 14.00-17.00 óráig Karcag, Kisújszállási út 37.
 10.00-11.30 óráig Karcag, Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
 15.00-16.30 óráig Karcag, Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
 14.00-17.00 óráig Karcag, Dózsa György u. 72/a (vastelep)
2020. szeptember 10. (csütörtök)
 14.00-16.00 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 38.
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 05-06. 
dr. Temesváry Tamás  Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. szeptember 11-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Ingatlan
Garázst vásárolnék Karcagon, 
a Szent István sugárút 1-5-ben, 
vagy a közelében. Azonnal fize-
tek! Tel.: 06/30-713-7254.
Földszinti, 1 szobás lakásra cserél-
ném kis kertes házam 1 az 1-ben, 
tél végi költözéssel.
Tel.: 06/20-451-6311.
Családi ház teljes közművel, fúrt 
kúttal, központi fűtéssel eladó. 
Tel.: 06/59-300-129.
Karcagon, a Magyar utcában ház 
(építési telekkel) akár bontásra is 
eladó. A Hegyesbori Dráva utca 
sarkán telek áron alul eladó. Tel.: 
06/70-275-1937, 06/70-257-2045. 
Karcagon, városközponti, 30 m2-es 
lakás eladó. Tel.: 06/30-645-0694.
Karcagon a Kántor Sándor utcán, 
III. emeleti, 54 m2-es lakás eladó. 
Tel.: 06/30-146-2049.

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

Vágó, napos és előnevelt csirke el-
adó Karcagon, a Dózsa György út 
41/a alatt. Tel.: 06/70-532-6005.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! 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.
Vásárolnék régi paraszti eszközö-
ket, kolompot, rézcsengőt, juhász-
kampót, karikást, körmölőbicskát, 
régi gombos mellényt, színes szó-
dásüveget, miskakancsót, régi ke-
rámiákat, mindennemű régiséget, 
teljes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolok régi bútorokat, porcelá-
nokat, nippeket, vitrindíszeket, fest-
ményeket, órákat, régi kerámiákat 
és mindennemű régiséget, teljes kö-
rű hagyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Régi lemezkasznis, lábbal hajtós 
kisautót vásárolnék, akár roncs ál-
lapotban is. Tel.: 06/20-996-1346.

Régi típusú esztergagép, állvá-
nyos köszörű, rúdacélhajlító, kör-
gyűrű-hajlító, kovács satu, kovács 
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 megvé-
telre (Simson, MZ, JAWA). Akár 
üzemképtelen állapotban. 
Tel.: 06/20-572-5142.
Eladó 1 db új Omron vérnyomás-
mérő (15.000 Ft), 3 ajtós konyhai 
tároló (35.000 Ft), 3 tálcás mosoga-
tó (25.000 Ft). Tel.: 06/20-451-6311.
Eladó Lada önindító, első és hát-
só szélvédő és még apróságok. 
Michelin gumi (4 db 175x75x13-as), 
Michelin gumi (3 db 175x65x14-es), 
Renault 1.4 benzines alkatrész, 13-
15” dísztárcsa, 1 db 14” 4x100 osz-
tású alufelni (gumival), „C” Corsa 
első szélvédő, Ignis hűtő (új). 
Tel.: 06/30-323-0505. 
Elektromos kukoricamorzsoló tá-
roló ládával, kézi tolókapa és 1 db 
200 literes hordó eladó. 
Tel.: 06/59-300-129.
Kapák, gereblyék, csákányok, kala-
pácsok, fejszék, hasítóékek, ágvágó, 
sövényvágó, metszőollók, kályha-
rostélyok, csőfogók, kombinált fo-
gók, kasza örvök, ékek, fúrótokmá-
nyok eladók. Cím: Karcag, Hunyadi 
utca 40. Tel.: 06/70-532-6644.

Simson S 50B/1 motorkerékpár, 125 
cm3 Danuvia-Csepel (csak a motor-
ja), és 2 db öntvény birkafőző lábas 
eladó. Tel.: 06/30-216-9216.
Mobilkemence (sütőfelülete: 110 
x 70 cm), papírtéglanyomó-prés, 
kerti szerszámok, asztalok, székek, 
szekrények eladók. 
Tel.: 06/30-216-9216.
Eladó szárzúzó, vetőgép, tolólap, 
betonkeverő, 2 fejes eke, alterna-
tív fűkasza, álló vasszín, bálaszúró, 
borona, fahenger, simító. 
Tel.: 06/20-316-0136.
Eladó kerti hintaágy, egyszemé-
lyes heverő, hintaszék, női 28-as 
kerékpár, kutyaház.
Tel.: 06/30-252-8698.
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, szobaanten-
nával) eladó. Tel.: 06/30-478-2714.
Eladó fa franciaágy keret (200 x 
170) matrac nélkül, fa bejárati aj-
tó, fa beltéri ajtó (üveges, tok nél-
kül, 90x205), etetőszék, hinta, ug-
ráló vár, PVC, 50 l üvegballon, ját-
szószőnyeg, rózsaszín bébi taxi, 
használt keltetőgép (400 db-os). 
Tel.: 06/59-313-395.
Bútorkészítésre alkalmas, 30 éves, 
száraz, szélezett tölgyfapadló el-
adó. Érdeklődni az esti órákban. 
Tel.: 06/30-258-3312.

Termelőz mézvásár (zárjegyes)! 
Szeptember 05-én (szombaton) 
8-13-ig, Karcagon a Reggel utca 33. 
szám alatt a kiskapuban. Akác, ve-
gyes virág, repce, és napraforgó mé-
zek, továbbá gyógynövényágyon ér-
lelt akác, levendulás, bodzás, men-
tás. Rendelni a hét minden napján 
lehet. Igény szerint díjmentesen ház-
hoz viszem. Tel.: 06/30-696-5288. 

Állás
Megbízható, jólelkű, komoly asz-
szonyt keresek kisegítő munkához 
Karcagon. Tel.: 06/30-907-9419.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javítás, 
cipzárcsere, felhajtás, bőrkabát és 
hátizsák javítás. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-6813.
Ingyen elszállítom feleslegessé vált 
dolgait! (Fém, mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, bojler, autó- és motor-
akkumulátor.) Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, betonozását, 
udvarok takarítását, terepek tisz-
títását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Mindennemű kőműves és segéd-
munkát, udvartakarítást, padlás-
takarítást, sírhely és sírkőtisztí-
tást, épületbontást, tereprende-
zést, lomtalanítást vállalok olcsón! 
Pontosan, gyorsan, határidőre. 
Tel.: 06/20-593-7075.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT OLVASÓINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!

Tűzifa (akác, tölgy) 
méteres vagy 

konyhakész eladó. 

06/70-384-5283

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője (édesipa-
ri csoportvezető),

 - 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),
 - 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),
 - Eladó (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (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:

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

Tel.: 06/30-860-2627
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HIRDETMÉNYEKSPORT
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-

lan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Püspökladányi út 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: ellátja a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és mű-
ködésükről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben fog-
lalt feladatokat. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - Felsőfokú képesítés, iskolai szociális munkás, család- 

és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagó-
gus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, en-
nek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagó-
giai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőké-

pesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálatnál vagy Központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Kun Csilla intézményvezető nyújt, a 06/59-311-006-os te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérsé-

gi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére törté-
nő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 161-1/2020., valamint 
a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális 
segítő, 

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyúj-
tott pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, 
a szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevoná-
sával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 11. 

Óvodai és iskolai 
szociális segítő 

Díjeső

Következő versenyünket, az országos bajnok-
ságot, augusztus 15-én rendezték, Sárváron, a 
strandfürdőben. Csapatunk 5 fővel érkezett er-
re a versenyre, ahol hárman értünk el dobogós 
helyezést. Vályi-Nagy Norbert senior jobb kéz-
zel 100 kg-os kategóriában jobb és bal kézzel is 
aranyérmes lett. Szopkó Ádám 70 kg-os senior 
bal kézzel bronz, jobb kézzel ezüstöt szerzett.  
Vályi-Nagy Imre, 80 kg-os seniorban jobb és bal 

kézzel egyaránt arany éremmel lett gazdagabb. 
Szabó Attila és Fekete Bendegúz az erős mezőny 
ellenére is a középmezőnyig jutottak. Így a Kun-
kar csapat díjazásban is a harmadik helyezést ér-
te el. Köszönjük szépen a támogatóinknak - a 
Berek-Víz Kft-nek, a Hubai és Hubai Kft-nek, a 
Park Étteremnek, a La-Za Color Kft-nek -, hogy 
versenyeinket segítették.

Vályi-Nagy Imre

Magabiztos győzelem
L A B D A R Ú G Á S
Magyar Kupa
2020. augusztus 8.
Karcag – Kunszentmárton 6-2 (3-2)

Megkezdődtek a labdarúgó Magyar Kupa 
megyei selejtező mérkőzései. A karcagi csapat 
ellenfele a KUTE együttese volt, amely az első 
félidőben még jól tartotta magát, de a második 
játékrészben már nem tudta megakadályozni a 
nagyarányú győzelmet.

A karcagiak az alábbi összeállításban lép-
tek pályára: Fekete – Burai, Lázók S., Kelemen, 
Kiss A., Szívós G., Szentannai, Ballók B., Do-
mokos A., Hajdu Zs., Nagy R.

Cserék: Andrusek, Fábián, Balajti.
Edző: Orosz István.

27. perc: a hazai védők 26 m-re a karcagi 
kaputól szabálytalankodtak. A szabadrúgást 
Oláh a bal felső sarokba csavarta (0-1).

32. perc: Hajdu kapta a labdát a 16-os előtt, 
majd kapura fordult, lövése a jobb alsó sarok-
ba vágódott (1-1).

39. perc: karcagi szöglet után a lepatta-

nó labdát Kelemen közelről a kapu közepébe 
bombázta (2-1).

42. perc: a karcagi kaputól 30 m-re szabad-
rúgáshoz jutott a vendégcsapat, Rácz szabad-
rúgása lepattant a sorfalról és a kapu közepébe 
csapódott (2-2).

44. perc: egy kapu elé ívelésre rácsapott 
Ballók és közelről lőtt, a kapus már csak a gól-
vonalon túl tudta megfogni a labdát (3-2).

46. perc: Ballókot indították a jobb oldalon, 
a csatár lefutotta védőjét és a kapu közepébe 
lőtt (4-2).

55. perc: Ballók visszapasszolta a labdát, Szí-
vós középre adott Domokos elé, aki a kifutó 
kapus mellett a bal alsó sarokba talált (5-2).

75. perc: Domokos-tól indult a támadás, 
amelyet Hajdu visszaadott és Domokos a védők 
között a kapu közepébe bombázott (6-2).

Ez után a győzelem után a karcagi csapat 
a következő fordulóban szombaton Tószegen 
lép pályára.

Orosz István: - Gratulálok a csapatnak az el-
ső fordulóban nyújtott teljesítményéhez.

B.I.

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.
Elnökség


