
„Szövetségben a magyar me-
zőgazdaságért” címmel gazda-
fórumot tartottak március 22-
én, csütörtökön a Déryné Kul-
turális Központban. 

A fórum előtti sajtótájékoz-
tatón dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, térsé-
günk országgyűlési képviselő-
je elmondta, hogy a mezőgaz-
dasági termelést jelenleg ne-
hezíti a belvíz, amely sok száz 
milliós kárt is okozhat. Me-
gyénkben közel tízezer hek-
tár áll vízben, országosan pe-
dig hetvenezer. A gazdák meg-
segítésére az agrárkárenyhítési 
rendszerről szólt, amely akkor 
jár, ha 30 százaléknál nagyobb 
a terméskiesés, vagy 15 száza-
léknál nagyobb a bevételcsök-

kenés. A kárenyhítési hozzájá-
rulás egyéb feltételeit is ismer-
tette a szaktárca vezetője, va-
lamint a most kiépülő jégkár-
mérséklő rendszerről is. Mint 
elhangzott, hogy Karcag hatá-
rába is kihelyeznek három ge-
nerátort, amely segíti majd a 
megelőzést. 

Dobos László, Karcag város 
polgármestere arról szólt, hogy 
2010 óta 13 milliárd forint ösz-
szegben valósultak meg fejlesz-
tések a Nagykunság főváros-
ában. Épületek újultak meg, in-
tézmények korszerűsödtek, inf-
rastruktúra - vasút, közút fejújí-
tás - is történt több milliárd fo-
rintból a városban. 

Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke arról tájékoztatta 
a média munkatársait, hogy a 

Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programban több 
mint 2 milliárd forint érkezik 
a városba. Ebből fejlődik a ke-

rékpárút-hálózat, óvoda kor-
szerűsödik, energetikai, turisz-
tikai, fejlesztési projektek in-
dulhatnak. Szólt az egészség-
ügyben megvalósult 3,5 milli-
árdos beruházásról, s az aznap 
a kórházban átadott közforgal-
mú gyógyszertárról is, de érin-
tette a szilárd hulladék gazdál-

kodás terén most induló két-
milliárdos beruházást, amely 
Karcag és Tiszafüred vonzás-
körzetében 29 települést érint.

A sajtótájékoztató után tar-
tott gazdafórumon az agrártár-
ca vezetője válaszolt a gazdák 
kérdéseire is.
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Átadta az első Babacso-
magot Dobos László polgár-
mester március 21-én, szer-
dán az idei első karcagi ba-
ba büszke szüleinek. Jakab-
Ács Gergőnek és feleségé-
nek, Király Beátának Janka 
a második gyermeke.

A Karcag Városi Önkormány-
zat a 2018. évtől kiemelten kí-
vánja támogatni a gyereket vál-
laló karcagi családokat, ezért 
önkormányzati rendeletben 
döntött a Babacsomag beve-
zetéséről. A Babacsomag egy-
szeri, bruttó 20.000 forint érté-
kű támogatást jelent minden 
2018. január 1-je után született 
újszülött számára, akinek a szü-
lei legalább egy éve karcagi lak-
címmel rendelkeznek, és életvi-
tel szerűen itt is laknak.

- Hatodik éve élünk és dolgo-
zunk Karcagon. Én mint mentő-
tiszt, a feleségem pedig mint vé-
dőnő. Ő most a második kislá-
nyunkkal van otthon. Nagyob-
bik kislányunk Hanna 2,5 éves, 
lassan óvodába fog menni, a ki-
csi Janka pedig kéthónapos, ja-
nuár 8-án született – mondta az 
édesapa, aki azt is elárulta, hogy 

immár többgyermekes család-
ként nagy örömmel fogadták az 
önkormányzat felajánlását, és 
nagyon jó kezdeményezésnek 
tartják.

Az átadott Babacsomag olyan 
babápolási termékeket és hasz-
nálati eszközöket tartalmaz, ame-
lyekre a mindennapok során a 
szülőknek szüksége van.

A 2018. január-február hónap-
ban született gyermekek szülője 
vagy törvényes képviselője leg-
hamarabb 2018. március 19. nap-
jától vehette át a Babacsomagot. 

A továbbiakban a gyermek szü-
letését követő hónap 15. napjá-
tól, de legkésőbb a gyermek 3 
hónapos koráig veheti át azt.

A Babacsomag a fenti ha-
táridőn belül a Karcagi Polgár-
mesteri Hivatal 1. emelet 24. sz. 
irodájában ügyfélfogadási idő-
ben 8.00-16.00 óra között sze-
mélyi igazolvánnyal, lakcímkár-
tyával, valamint a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatával 
és lakcímkártyájával vehető át.

Kapás Mónika

Átadták az első Babacsomagot 

2010 óta 13 milliárd forint összegben 
valósultak meg fejlesztések városunkban
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Erkölcs és politika
(avagy dupla viszki, 

szimpla ellenzék)
Ahogy közeledik a választási kam-

pány finise, úgy szaporodnak el a fur-
csábbnál is furcsább ellenzéki összeka-
paszkodások és szétválások. Az átlag 
szavazópolgár számára szinte már kö-
vethetetlen, ki kivel van. Úgy tűnik, kis 
hazánkban a legmagasabb az egy főre 
jutó árnyékminiszterek és árnyék-mi-
niszterelnököknek a száma. Akik az ár-
nyék bársonyszékekre vágynak. 

Érdekes dolog ez, hiszen a választók 
nagy többsége már akkor sem ismer-
te igazán ezeket a politikusokat, amikor 
még volt „igazi” székük. Mit mond pél-
dául egy átlag tiszaszőlősi választópol-
gárnak (de még egy karcaginak is) pél-
dául Andor László, Raskó György vagy 
Bod Péter Ákos neve? Semmit. De még 
a „fő árnyékkormányfőről”, Karácsony 
Gergelyről sem tudnak sokkal többet, 
pedig ő sztárolva van a médiában, és 
nyomógombos telefonhívásokkal pró-
bálja megismertetni „programjait”.

Tiszaszőlőst azért említettem fentebb, 
mert ott jártamkor összefutottam egy régi 
tiszafüredi ismerősömmel, aki a Szonda 
Ipsos egyik utód intézménye megbízásából 
végzett ott választási kérdőíves felmérése-
ket. Amikor végzett, beültünk egy kávéra 
a bezárt „Szomjas Horgász” nevű italmé-
réssel átellenben lévő presszóba. Mondta, 
hogy az előbb említett árnyék-miniszterel-
nökről negyven megkérdezettből csak 8-9-
en tudták, hogy polgármesteri székben is 
ül, nemcsak az „árnyékszékben”. De azt pél-
dául, hogy Raskó György „ki volt egykor”, 
azt senki nem tudta, pedig viszonylag rep-
rezentatív volt a minta. Bárándy Péterről is 
néhányan tudták, hogy ügyvéd, és páran 
azt is, hogy nem „ügyefogyott”, mert vala-
mi Ali-Ahmed terrorista migránst véd. Te-
hát van „ügye”, nem „ügyetlen”.

Persze, ebből még nem sok mindent 
tudnak levonni az elemzők, legfeljebb az 
„ismertséget”. Sokan mondják, hogy ők 
„nem politizálnak”, mert az nem „erköl-
csös”. Nem tudják, hogy a „nem politizá-
lás” is valójában „politizálás”.

Ismerősöm szerint ezt a választást 
is az fogja eldönteni – mint ’90 óta jó 
néhányat –, hogy az egyén pillanatnyi 
élethelyzete javult vagy romlott. 

Az árnyékpolitikusokkal kapcsolat-
ban feltettem neki is a „találós kérdést”: 
„Mi az, ami minden hegynek van, de 
nem minden politikusnak, pedig kéne, 
hogy legyen?”  Töprengett, de nem jött 
rá egyből a válaszra, csak később, ami-
kor egy hajlott hátú öreg érkezett és pa-
naszkodott a pultos nőnek a fájdalmai-
ra. Jót nevetett ismerősöm a „gerincen”, 
de főleg azon, hogy valamikor földrajz 
szakos is volt.

-ács-

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a alapján 
az országgyűlési képviselők választására a szavazókörök szá-
mának, sorszámának, területi beosztásának, valamint a sza-
vazóhelyiségek címének és a választókerületek felülvizsgála-
ta tárgyában meghozta a 1122-16/2017. számú határozatát.

A fenti számú határozat alapján Karcag városban a sza-
vazókörök száma: 16, sorszáma 001-016-ig terjed.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópol-
gárok számára kijelölt szavazókör: 003 számú szavazókör. 
Ssz. Szavazókör címe    Választópolgárok száma  
001. Madarasi út 1-3., Református Gimnázium 1027
002. Zöldfa utca 48., Kátai Gábor Kórház 902
003. Dózsa György út 4., volt Általános Iskola 988
004. Zöldfa utca 32., Óvoda 1005
005. Dózsa György út 5-7., Déryné Művelődési Központ 924
006. Zádor utca 3., Általános Iskola      1049
007. Kossuth tér 4., Általános Iskola     985
008. Kuthen utca 16., Óvoda 908
009. Kálvin utca 4., Múzeum 1022
010. Püspökladányi út 33., Családsegítő Központ 1082
011. Arany János utca 13-15., Általános Iskola  1122
012. Villamos út 109., Városgondnokság 1104
013. Szentannai Sámuel u. 18., Középiskola 1151
014. Kisújszállási út 112., Általános Iskola 1097
015. Kisújszállási út 24., Tiszamenti Reg. Vízművek 1114
016. Kisújszállási út 45., Szakiskola 1089

Rózsa Sándor 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye

03. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda vezetője
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KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A Városháza, Déryné energetikai fejlesztése” TOP-

3.2.1-15-JN1-2016-00024 - pályázat a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhí-
vás keretében került benyújtásra. Karcag Városi Önkor-
mányzat a pályázat keretében két tulajdonában lévő in-
tézményi épület - a Városháza és a Déryné Kulturális Tu-
risztikai, Sport Központ és Könyvtár - energetikai fej-
lesztését valósítja meg.

A projekt kezdete: 2017. 10. 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 12. 31.
Igényelt támogatás: 250.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt műszaki bemutatása 
A Városháza és a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-

pont és Könyvtár épülete az elmúlt években részlegesen kor-
szerűsítve lett, de ezek többsége külső energetikai felújítás 
volt, állagjavítás és akadálymentesítés. A jelenlegi projekt a 
további energetikai korszerűsítéseket célozza meg (hátralé-
vő nyílászáró cserék, hőszigetelések, fűtés- és világításkorsze-
rűsítés).

Városháza
Az északi és keleti oldalon az összes homlokzati nyílászá-

rót új, hőszigetelt üvegezésű, fa ablakokra cserélik. A belső ud-
varban az előző „városrehab” projektben nem érintett összes 
nyílászárót, valamint a bejárati ajtókat kicserélik, hőszigetelik 
a padlástéri zárófödémeket, valamint ide új kazánház helyi-
ség épül a fűtési rendszer korszerűsítéshez. Az épületben 3 db 
zárt, alacsony hőmérsékletű, változó térfogatáramú, melegvi-
zes fűtési rendszer kerül kiépítésre, helységenkénti szabályoz-
hatósággal, külső hőmérsékletkövető szabályozással. A radiá-
toros fűtést három egyenlő fűtési körre bontják, amelyek sza-
bályozhatóak lesznek a külső hőmérséklet függvényében. 

Az energetikai mellett világításkorszerűsítés is lesz. Az első 
emeleti 1 (díszterem) és 2 (tárgyalóterem), illetve a polgármes-
teri tárgyaló, valamint a lépcső pihenőjében lévő díszes csillá-
rok, állólámpák és falikarok kivételével – teljesen lecserélik a 
lámpatesteket, a korábbi elrendezés is megváltozik, az abla-
kokkal párhuzamosra. Mindenütt LED fényforrással rendelke-
ző lámpatesteket szerelnek fel.

Déryné
A kazánházi épületrészen a régi, korszerűtlen acél nyílás-

zárókat műanyag szerkezetű, 5 kamrás tokkal és szárnyak-
kal, hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra cserélik, elbontják a 
meglévő kopolit üvegezést, helyére felfalazás készül Ytong 
falazóelemekből.

Korszerű energiatakarékos és szabályozható fűtési rendszert 
alakítanak ki, ami a gázhálózatot és a fűtéskör részbeni átépí-
tését vonja maga után. A fűtési igényeket a kazánházban el-
helyezett 1-1 db VIESSMANN Vitodens 200-W 105KW és 80KW 
kondenzációs zárt égésterű fali gázkazánok fogják kiszolgálni.

Az energetikai mellett világításkorszerűsítés is lesz. A máso-
dik emeletei díszes csillárok és falikarok kivételével teljesen le-
cserélik a lámpatesteket. A helyiségekben a korábbi elrende-
zés az ablakokkal párhuzamos elrendezésűre változik. Minden-
ütt LED fényforrással rendelkező lámpatesteket szerelnek fel.

Közbeszerzési eljárás lezárásra került.
Kivitelezési szerződés megkötése (2 részre bontva) meg-
történt. 
A munkaterület 2018. február 19-én átadásra került.
Kivitelezési határidő: 2018. október 6.

Kenderesen Virágvasárnap második alkalommal állították 
fel a Húsvéti tojásfát. A művelődési házban tartott ünnepi mű-
sor előtt Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte 
a megjelenteket, majd helyi óvodás, iskolás és felnőtt művészeti 
csoportok léptek fel modern tánccal, néptánccal, mondókákkal. 
Az épület előtt felállított tojásfa díszítésére a helyi hagyomány-
őrzők mellett készültek a környező települések is, így több száz 
hímzett, horgolt, festett tojás került fel a fára. Városunk nevében 
Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, Elek Eszter és Portor-
nai Rita helyeztek el egy-egy díszített kézműves tojást. 

Húsvéti tojásfa Kenderesen
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Ünnepélyes keretek kö-
zött nyílt meg a Kátai Gábor 
Gyógyszertár a kórház föld-
szintjén március 22-én, csü-
törtökön. A tizennyolcmillió 
forintból megvalósult pati-
kában a vendégek elsők kö-
zött vásárolhattak a mint-
egy kilencszáz fajta gyógy-
szer és gyógyszerkészítmé-
nyek közül.

Tizenötmillió forintos pályá-
zati forrásból, valamint három-
millió forintos alapítványi hoz-
zájárulásból mintegy három hó-
nap alatt valósult meg a Kátai 
Gábor Gyógyszertár a kórház 
földszintjén.

Az átadóünnepségen első-
ként dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter mon-
dott köszöntőt. A tárcavezető 
kiemelte, hogy régen megfogal-
mazott igény volt a kórházban 
ápoltak, a járóbeteg szakren-
delésekre érkezők és a kórházi 
dolgozók részéről, hogy legyen 
a kórházon belül egy olyan 
gyógyszertár, amely rendelke-

zésre áll, és ahol meg tudják vá-
sárolni a felírt gyógyszereket.

Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöke örömmel látja, hogy 
a kórház az elmúlt időszakban 
dinamikusan fejlődött. 2010 óta 
mintegy 3,5 milliárd forint ér-
tékben valósultak meg fejlesz-
tések az intézményben, ame-
lyek hozzájárultak ahhoz, hogy 
a térség és a régió vezető kór-
háza lehessen. Dr. Fazekas Sán-
dor pedig azt is hozzátette, hogy 
a közeljövőben újabb 500 millió 
forint értékű projektek megvaló-
sításai kezdődhetnek meg az in-
tézményben.

Nagyné László Erzsébet fő-
igazgató szerint nemcsak a kór-
házba érkező betegek számá-
ra nagy segítség az, hogy hely-
ben ki tudják váltani gyógysze-
reiket, hanem azoknak a dolgo-
zóiknak is, akik a 12 órás váltott 
műszakjuk mellett – amennyi-
ben szükségük volt rá – nehe-
zebben jutottak el eddig sa-
ját vagy családtagjaik számára 
gyógyszerért. Közgazdászként 

pedig kiemelte, hogy a kórház 
saját bevételének növekedését 
is szolgálja a most átadott be-
ruházás.

A gyógyszertár átadását jelké-
pező szalagot dr. Fazekas Sán-
dor miniszter, Kovács Sándor el-
nök, dr. Suba László igazgató, 
dr. Czifra Árpád igazgató, Ko-
vács Szilvia alpolgármester, és 

Nagyné László Erzsébet főigaz-
gató vágta át. Az ünnepségen 
közreműködött a Kátai Medi-
Song.

A szalagátvágást követően 
a vendégek megtekintették az 
új létesítményt, elsőként pedig 
Kovács Sándor vásárolt a pati-
kában, aki erről egy emlékla-
pot is átvehetett.

A rendezvény végén Kovács 
Szilvia alpolgármester úgy fogal-
mazott, hogy a város egyik régi 
vágya teljesült a most átadott be-
ruházással, az pedig külön öröm 
számára, hogy a gyógyszertár 
nemcsak pályázati támogatásból, 
hanem a kunokra jellemző össze-
fogás eredményeként jött létre.

Kapás Mónika

Gyógyszertár nyílt a Kátai Gábor Kórházban

Februártól nyugdíjas Lévai Kál-
mán ezredes, a Karcagi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség kirendeltség-ve-
zetője, aki otthagyva a matematika-
fizika szakos pedagógus pályát, 1980. 
szeptember 1-jén tűzoltó lett. Elmon-
dása szerint a karcagi nyakas, konok, 
kun ember kitartása, szorgalma mel-
lett a mögötte álló jó csapat is kellett 
ahhoz, hogy 37 év után sikeres kiren-
deltséget adjon át. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter egy díszkardot ado-
mányozott ebből az alkalomból, ame-
lyet dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, 
BM OKF főigazgatótól vehetett át.

- Hogyan lett matematikusból tűzoltó?
- Talán azért, mert nem akartam tanár 

lenni, de rendkívül szerettem mindig ok-
tatni, elmagyarázni valamit. Imádtam a 
matematikát, és a fizikát is szerettem. A 
szakmunkásképzőben kezdtem. Bár ele-
inte féltem, hogy huszonévesként oda ke-
rültem tanítani, de pozitív csalódás ért. 
Szerettem tanítani, s másfél év után jött 
az ajánlat, hogy nem akarnék-e átjönni 
a tűzoltóságra. Egykori osztálytársam 
ajánlott az új parancsnoknak. Elbeszél-
gettem vele, s mivel szerettem volna mást 
csinálni, kértem egy kis gondolkodási 
időt, majd végül igent mondtam, s úgy 
voltam vele, ha nem jön be, még ott van 
mindig a tanári pálya - idézi Lévai Kál-
mán a kezdeteket, aki először elvégezte a 
szükséges iskolákat. Másfél évig ismerke-
dett a szakmával, ha kellett, ment tüzet 
oltani is. Az első nagy bevetése a horto-
bágyi tűz volt. A tűzoltó iskola elvégzése 

után a megelőzési osztályra került, ahol 
már nem üldözte a tüzet, hanem meg-
előzte. A hortobágyi tüzek közül emléke-
zetes marad számára, amikor már meg-
előzősként, MZ motorjával – amit TÜ6-
osnak neveztek el – és Hoffmann Imré-
vel indultak segíteni a többieknek.

- A pusztában megtapasztalhattuk, 
hogy a tűz valóban nem játék, pillana-
tokon belül végigrohan a többhektáros 
pusztában, s akár felénk is fordulhat. A 
városban egy tűzrendészetileg rendezett 
területen valamivel könnyebb a tűzol-
tók munkája - sorolja Lévai Kálmán, aki 
számára a következő váltás az volt, ami-
kor felkérték parancsnoknak. 

- Tarjányi István parancsnok Buda-
pestre ment, én voltam megbízva egy da-
rabig, közben a megyei parancsnok pró-
bált másokat idehozni, de senki nem 
akart Karcagra jönni. Első embernek len-
ni nem olyan hálás feladat. Amikor kine-
veztek, azt tudtam, hogy az esetleges di-
csőséget, sikert nem magamnak, hanem 
a tűzoltó-parancsnokságnak akartam, 
hiszen egyedül az ember nem ér sem-
mit, ez igazi csapatmunka. Vezetőként is 
megmaradtam tanárnak, pedagógusnak. 
Mindig bennem volt tudat alatt, hogy 
emberként kell kezelni a kollégákat. Ar-
ra törekedtem, hogy időben legyen után-
pótlás is, így mikorra elmentek nyugdíj-
ba az idős tűzoltók, időben gondoltam a 
jövő építésére, a fiatal kollégákat beisko-
láztam. Mindig a jövőt építettük, de köz-
ben a jelen fel volt építve. Sokakat igye-
keztem rábeszélni, hogy menjenek tűzol-
tóiskolára, szerezzenek magasabb képesí-

tést, vagy akinek volt tehetsége hozzá, vé-
gezzen főiskolát, egyetemet. Elmondha-
tom, jó partnereket találtam, és így min-
dig újabb és újabb kollégák kerültek be az 
állományba. A három évtized alatt több 
jelentős fejlesztés volt, újabb fecskendők 
érkeztek, korszerűbb felszereléseket kap-
tunk, majd jött a Katasztrófavédelem 
megalakulása, s vele együtt sok-sok új fel-
adat - folytatja az ezredes.

A karcagi kirendeltségen több száz 
üggyel foglalkoznak, s ehhez Lévai Kál-
mán egy ütőképes csapatot alakított ki.

Vallja, olyan nincs, hogy egy felada-
tot nem tudnak ellátni. - Meg kell ta-
nulni, el kell látni, nem kérdeztek meg 
bennünket, hogy akarjuk-e. Nincs me-
se, a cél mindig az volt, hogy a felada-
tunkat jól ellássuk. Azt gondolom, az 
elmúlt hat évben hozzászoktunk az új 
feladatokhoz, és eredményesek tudunk 
lenni. Munkánk során mindig arra tö-
rekedtünk, hogy a mentésnél az anya-

gi kár csökkentése mellett - gyors, ha-
tékony oltás - a családoknál az eszmei 
kárt is csökkentsük, hiszen azokat nem 
lehet pótolni - mondja Lévai Kálmán, 
aki ezekkel a tanácsokkal adja át utód-
jának is a kirendeltséget.

Bár még szoknia kell az új helyzetet, 
de nyugdíjba vonulása után is igyek-
szik aktív lenni, részt venni továbbra 
is a város életében. Folytatni szeretné 
a tájfutást, a tűzoltó-múzeum megis-
mertetését gyerekekkel, vendégekkel, a 
határon túli tűzoltóságokkal kialakult 
kapcsolatot is ápolja majd.

- Eddig parancsnok - kirendeltség-
vezetőként dolgoztam, még szokom az 
új helyzetet. Mostantól otthon van egy 
parancsnokom, a feleségem, aki az el-
múlt három és fél évtizedben sokat se-
gített, támogatott abban, hogy jól vé-
gezzem a munkám. Most én segítek ne-
ki otthon - ígéri Lévai Kálmán.

DE

„A tűz valóban nem játék”
- Interjú Lévai Kálmánnal -

Képünkön Lévai Kálmán ny. tűzoltó ezredes és Molnár László tűzoltó ezredes, 
aki február óta vezeti a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget
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„Legyen neked is konyha-
kerted” címmel előadásra vár-
ták március 12-én délután az 
érdeklődő gyerekeket és szü-
leiket a Jókai úti óvodában. 
A program keretében a kony-
hakertekben fellelhető növé-
nyek jótékony, gyógyító hatá-
sait mutatták be az óvodape-
dagógusok, majd a gyerekek 
néhány magot is elültettek.

Puskás Sándorné és Kele-
men Lajosné óvodapedagógu-
sok jóvoltából egy előadás ke-
retében ismerkedhettek meg 
az óvodások és szüleik a kony-
hakertekben fellelhető zöldség-
félék és gyógynövények jóté-
kony hatásával. Azokkal a nagy-
szüleink által is használt prakti-
kákkal, amelynek köszönhető-
en a kisebb betegségek, sérü-
lések otthon, házilag, orvosi se-
gítség nélkül is elláthatóak. Az 
előadók azonban hangsúlyoz-
ták, hogy nagyobb baj esetén 
természetesen orvoshoz kell 
fordulni.

Kovács Szilvia alpolgármes-
ter kiemelte, hogy nagyon büsz-

ke a karcagi óvodásokra, arra, 
hogy példamutatóan kertész-
kednek nemcsak az óvodákban, 
hanem még otthon, a szüleiket 
is bevonva a kertművelésbe.

Romhányi Sándorné tag-
intézmény-vezető elmondta, 
hogy már három éve megren-
dezik a „Legyen neked is kony-
hakerted” programot. - Az első 
évben azt mutattuk meg a szü-

lőknek, hogy mit mivel érde-
mes együtt veteményezni. Ta-
valy már a komposztálásról is 
beszéltünk, és olyan praktikák-
ról, amelyekkel meg tudjuk óv-

ni, védeni a növényeket – fogal-
mazott Romhányi Sándorné. 

- Idén nagyon sok gyógyító 
praktikát gyűjtöttünk össze el-
sősorban nagyszülőktől, déd-
szülőktől, illetve segítségül hív-

tuk az internetet is – mondta a 
tagintézmény-vezető, aki kiemel-
te, hogy az előadók több alka-
lommal is eredményesen szere-
peltek „A legszebb konyhaker-
tek” programban, így hitelesen 
tudják átadni az információkat. 
Romhányi Sándorné azt is el-
árulta, hogy a programmal éve-
ken át tartó hagyományt szeret-
nének teremteni, hiszen a gye-

rekekbe ilyen idős korban kell 
belenevelni a termőföld szere-
tetét, azt, hogy sokkal ízleteseb-
bek azok a zöldségfélék, ame-
lyek a saját kertünkben terem-
nek meg.

A rendezvény az előadások 
után a gyerekek magültetésé-
vel ért véget.

Kapás Mónika

„Legyen neked is konyhakerted!”

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében energetikai fej-
lesztések valósulnak meg az elkövetke-
zendő hónapokban a Városházán és a 
Déryné Kulturális Központban, összesen 
250 millió forintos támogatásból. Márci-
us 20-án a Városháza padlásán megkez-
dődött szigetelési munkálatokról tájéko-
zódott Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és 
Dobos László polgármester. A városve-
zető elmondta, mind a két intézmény-
ben nyílászárócserére kerül sor, megold-
ják a hőszigeteléssel kapcsolatos felada-
tokat, így például a födém is szigetelést 
kap, valamint új, modern kazánok besze-

relése is meg fog történni, és korszerűsö-
dik a világítás is. Dobos László kiemelte, 
hogy ezzel egyrészt esztétikailag is meg 
fog újulni a két épület, de ami fontosabb, 
a költségvetésben is meg fog jelenni az a 
megtakarítás, amelyet az energetikai fel-
újítással biztosítani tudnak. Kovács Sán-
dor hangsúlyozta, hogy a város dinami-
kus fejlődésnek indult, és úgy gondolja, 
ez az irány az elkövetkezendő időszakban 
is folytatódni fog.

A munkálatok a Városházán várható-
an októberben, míg a Dérynében az év 
végén fognak befejeződni.

Kapás Mónika

Energetikai fejlesztések a 
Városházán és a Dérynében

Első alkalommal rendezték meg a Tisza-tavi Napok és I. Tisza-tavi Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár - TÓMÉK elnevezésű 
szakmai rendezvényt 2018. március 23-24. között Tiszafüreden.

A hagyományteremtő szándékkal életre hívott eseményen – amely vár-
hatóan a térség legnagyobb mezőgazdasági seregszemléje lesz –, jelen volt 
Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős he-
lyettes államtitkár, valamint Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke is.

Az agrártárca 2010 óta rendületlenül egy stabil, versenyképes me-
zőgazdaság kialakítására és fenntartására törekszik, amelynek célja 
a kiváló magyar élelmiszer-termelés biztosítása, a 2012-ben elfogadott 
hungarikum törvény is ezt a törekvést igyekszik erősíteni – mondta kö-
szöntőjében Szakáli István Loránd. Kovács Sándor beszédében ugyancsak 
az agrár- és vidékpolitikában elért eredményeket méltatta.

A több programrészből álló Tisza-tavi Napokra a tó területe által érin-
tett megyék települési önkormányzatainak vezetői és tisztségviselői, me-
zőgazdasági szolgáltatói, kézművesei, agrárszakmai szervezetek és egye-
temek agrártudományi karai kaptak meghívást.

TÓMÉK-Mezőgazdasági 
seregszemle Tiszafüreden
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Ferencziné Varga Ildikó pedagógus részére 
a 41 éves munkája elismeréseképpen az embe-
ri erőforrások minisztere Miniszteri Elisme-
rő Oklevél elismerést adományozott, aki szín-
vonalas, következetes munkájával 37 éven ke-
resztül hozzájárult a KÁIAMI Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolai Tagintézményének jó hírne-
véhez. Tanórán kívüli munkájában is alkotó 
pedagógus, aki a diákok érdekeit képviselve 
mindig azt tartotta szem előtt, hogyan tud-
na hasznára válni környezetének. Közel húsz 
éven át a diákönkormányzatot vezető pedagó-
gusként szervezte a diákönkormányzati ren-
dezvényeket, vetélkedőket, a Kiskulcsosi Hét 
programjait, ünnepségeket, nyári táborokat, 
alapítványi bálokat.

- Nagy boldogság, amikor egy díjat kap az 
ember. Amikor 2010-ben megkaptam a Kar-
cag Város Kultúrájáért Díjat az valóban vá-
ratlan volt. Ilyenkor nyugdíjba vonulás előtt 
jobban számít rá az ember, de természetesen 
így is nagyon örültem az elismerésnek. Pá-
lyám során kaptam sokféle elismerést, de itt 
ez a legvégén pontot tett a pályámra, hogy az 
utolsó évzárómon megkaptam a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet, majd a kiemelkedő 
szakmai munkáért a Miniszteri Elismerő Ok-
levelet – mondta a kitüntetett, majd beszélt a 
nyugdíjazása óta eltelt időről. - Mindig pörgős 
típus voltam, és a munkám is olyan volt, hogy 
otthon is állandóan járt az agyam, hogy lesz 
a másnap vagy egy-egy rendezvény, így kicsit 
féltem a nyugdíjazástól. Most sokkal nyugod-
tabb, a házimunka mellett jut idő olvasásra, 
interneten böngészésére, és külföldön élő volt 
tanítványokkal levelezni. Szívesen járok für-
dőbe a férjemmel, nagyon szeretek sétálni, ki-
rándulni és kertészkedni. Most, hogy jön a ta-
vasz, már vágyom kifelé a szabadba – mond-
ta a díjazott, aki azt is elárulta az első csengő-
szót a szeptemberi tanévnyitón nem tudta ki-
hagyni. - Köszönöm szépen a Kiskulcsosi tag-
intézmény vezetőjének a felterjesztést a díjra 
és a kollégáimnak a javaslatokat. Sok sikert, jó 
egészséget és kitartást kívánok legalább 41 év 
munkával, mint ahogy én eljöttem. Köszönök 
nekik is és a város vezetésének is mindent – 
fogalmazott Ferencziné Varga Ildikó.

Gaál Andrásné részére az emberi erőfor-
rások minisztere a Szolgálati Emlékérem el-
ismerést adományozta. A Madarász Im-
re Egyesített Óvoda Táncsics körúti óvodá-
ja óvodapedagógusának munkáját minden-
kor a gyerekszeretet, a pontosság, a lelkiis-
meretesség és az egyenletesség jellemezte. 
A gyerekek nevelését és személyiségfejlesz-
tését magas szinten végezte. A gyermekcso-
portokban megvalósított projektek közül ki-
emelkedő a helytörténet megismertetése. Az 
Ovigalériában megszervezte a helyi alkotó-
művészek kiállításait. A művészi alkotások 
megtekintése, a művészetekkel való talál-
kozás a gyerekek, szülők, pedagógusok szá-
mára élménygazdag programot kínált. Az 
eltelt négy évtized során bizonyította, hogy 
nyitott az új iránt, és igényes nevelői egyé-
niség. Az Óvodai nevelés a művészetek esz-
közeivel program megvalósítása során ki-
emelkedő eredményeket ért el. A népha-
gyomány ápolása a program egyik alappil-
lére. A szüretet és a pünkösdöt a szülőkkel 
közösen szervezte, amely a hagyományok 
átörökítését, a partneri kapcsolatok erősíté-
sét jól szolgálta.

- Nagyon meglepődtem én is és a férjem 
is, mert éppen a Debreceni Klinikán feküd-
tem, amikor hívott Gulyás Ferencné Jolika, 
és azt mondta, hogy a januári rendezvényen 
kapom ezt az elismerést.

Negyven évig voltam pedagógus, és egy-
szerűen csak végeztem a dolgomat. Hivata-
losan 2017. december 1-jétől vagyok nyugdí-
jas, addig a felmentési időmet töltöttem júni-
us óta – fogalmazott a díjazott, majd elárul-
ta, hogy hasznosan el tudja tölteni a nyug-
díjas napjait. - Segítek a férjemnek a vállal-
kozásban, készítem a családi fotókönyveket, 
már most a negyediknél tartok. Unokázom, 
végzem a háztartási munkát, és sokat olva-
sok. Most bepótolhatom azt, amit a mun-
ka mellett nem tudtam megtenni. Köszö-
nöm a munkatársnőimnek, a vezetőimnek a 
gyönyörűszép búcsúztatómat. Tényleg nagy 
meglepetés volt, és azt éreztem, hogy szere-
tettel vesznek körül, és azóta is tartjuk a kap-
csolatot – mondta Gaál Andrásné.

Kovács Lászlóné a 40 éves pedagógu-
si elhivatottságával – amelyet végig kísért a 
gyermekek szeretete – példamutatóan részt 
vállalt a KÁIAMI Kiskulcsosi Általános Is-
kolai Tagintézményének eredményes mun-
kájában. Munkáját a magyar kultúra napja 
alkalmából az emberi erőforrások miniszte-
re Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerte el. 
Az intézményben folyó színvonalas nevelő, 
oktató munkája során arra törekedett, hogy 
a gyerekek életkori sajátosságaihoz, képes-
ségeihez igazítva magyarázza el tanítványa-
inak az elsajátítandó tananyagot. A gyorsan 
változó iskolai világban a szülőket nagy tü-
relemmel és kellő körültekintéssel igyeke-
zett bevonni.

- 40 évig dolgoztam egyazon iskolában, 
és ez az első és az utolsó munkahelyem volt. 
Így érdekes volt eljönni onnan, a felét ott-
hagyja ilyenkor az ember a gondolatainak 
és az érzelmeinek. Tagadhatatlanul nagyon 
jól esett, hogy miután júniusban dolgoztam 
utoljára, még januárban ezzel köszöntöt-
tek – mondta a díjazott, aki édesanyját ok-
tóberi elvesztéséig hosszú ideig gondozta. - 
Egy olyan éjjel-nappali szolgálat volt, amit 
nem lehetett és nem is akart letenni az em-
ber. Most már kicsit nyugalmasabb az éle-
tem, a férjem is 2017 novemberétől nyugdí-
jas. Unokánk még sajnos nincs, de van két 
gyermekünk, akik messze laknak tőlünk. 
Dunakeszin lakik a lányom, a fiam pedig 
Verőcén, régen nem tudtuk őket meglá-
togatni, most erre is lehetőség nyílik, már 
vannak tervek a nyárra.

Köszönöm szépen az iskolavezetésnek és 
a tankerületnek, a kollégáimnak az elisme-
rést, és természetesen a szülőknek és a gye-
rekeknek is a búcsúztatásomat, hiszen eb-
ben mindenkinek az elismerése benne van 
– fogalmazott Kovács Lászlóné.

Karcag Város Kultúrájáért Díjazottak
A magyar kultúra napja alkalmából az emberi erőforrások minisztere Szolgálati Emlékérem és Miniszteri Elismerő Oklevél elismeréseket adományo-
zott a Déryné Kulturális Központ színháztermében. A három kitüntetett az elismerés fogadtatásáról és további terveiről beszélt.

Ferencziné 
Varga Ildikó Gaál Andrásné Kovács 

Lászlóné

Lapzárta: 
2018. április 3. (kedd) 12 óra
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HIRDETMÉNYEK

Bemutatták a tízéves Trianoni Szemle 
című folyóiratot február 20-án az Ifjú-
sági Házban. Az eddig huszonegy kötet-
ben megjelent folyóiratról a főszerkesz-
tő és a szerkesztők beszéltek.

A Trianoni Szemle a trianoni békeszer-
ződéssel kapcsolatos kutatásokat, önálló 
esszéket és szakcikkeket, könyvismerte-
téseket bemutató ismeretterjesztő folyó-
irat. A kezdetben negyedévente megjele-
nő folyóiratot elsőként 2009-ben adták ki 
Rafkai Ernő és Szidiropulosz Archimé-
desz kezdeményezésére, két évvel a Tri-
anoni Szemle a Trianon Kutató Intézet 
Közhasznú Alapítvány létrejötte után.

Szidiropulosz Archimédesz főszer-
kesztő elmondta, többen felteszik nekik 
a kérdést, hogy érdemes-e, illetve van-e 
egyáltalán mit kutatni még Trianon té-
makörében ennyi idő távlatából. - Van, 

mint ahogy bizonyítja, hogy ez a 10. év-
folyam már, amiben járunk. Van miről ír-
ni a mai napig, sajnos. Lassan már a 100. 
évet is betölti a trianoni békediktátum 
aláírásának az ideje, és túl sokat nem lép-
tünk előre – mondta a főszerkesztő. A Tri-
anoni Szemle felett többször megkongat-
ták a vészharangot, de a főszerkesztő el-
árulta, hogy a tavalyi évben először ju-
tottak olyan kormányzati támogatáshoz, 
amelynek köszönhetően a lap meg tudott 
maradni.

Kolczonay Katalin olvasószerkesz-
tő beszélt a legutóbb megjelent két lapról. 

- Az a tervünk, hogy a 100. évfordulóra 
legalább az ismeret szintjén tudjuk, hogy 
mi történt, mert csak így tudjuk feldol-
gozni szellemileg és fizikailag, érzelmileg 
is így lehetünk túl ezen a traumán – fo-
galmazott Kolczonay Katalin, aki kiemel-
te, hogy nagyon fontos a lap vizuális meg-

jelenése. Az olvasóik nagyon várják a kü-
lönleges térképmellékleteket. Sipos End-
re művészetfilozófus pedig a kiadvány fo-
tóit, térképeit elemezte az előadás során, 

hangsúlyozva, hogy ez a folyóiratban jó-
val részletesebb formában történik meg. 

Kapás Mónika

Bemutatták a Trianoni Szemle folyóiratot

 - Mentálhigiénés szakember (Karcag),
 - Szabás-varrás oktató, női szabó elméleti oktató (Tiszabura),
 - Fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus (Karcag),
 - Pályatanácsadó (Karcag),
 - Pszichológus (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Munkaügyi előadó (Karcag),
 - Élelmiszerbolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Kis-

újszállás),
 - Hús és hentesáru eladó, eladó, árufeltöltő - egyszerűsí-

tett foglalkozás (Karcag),
 - Műszaki cikk eladó (Karcag),
 - Kisegítő ápoló (Kunmadaras),
 - Tehenészeti, juhászati állatgondozó (Karcag),
 - Vadász (Karcag),
 - Cipész (Kisújszállás),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépjármű és motorszerelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Transzformátor-tekercselő (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép keze-

lője (Kisújszállás),
 - Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalko-
zás (Karcag),

 - Építőipari segédmunkás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtu-
ális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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POSTALÁDA

HIRDETMÉNYEK

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,

Mint csillagok ragyognak boldogan, 
S fényt szórnak minden születő tavasznak.

Valamikor szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.

Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”

(Juhász Gyula: Március idusára)

A Györffy István Katolikus Általános 
Iskola alsó tagozatában rendhagyó 
módon emlékeztünk meg az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulójáról.

Projektnap keretében 8 állomáson 
végighaladva átélték tanulóink azo-
kat az eseményeket, amelyeket a már-
ciusi ifjak 1848 tavaszán. Sok ismeret-
tel találkoztak a gyerekek megtapasz-
talás útján, s bízunk abban, hogy ezek 
beépültek tanulóink tudásába.

Az ismeretátadás mellett célunk volt 
a legnemesebb érzéseket erősíteni, 
amely meghatározó lehet a gyermekek 
személyiségfejlődésében: mint a haza-
szeretet, az összefogás, együttműködés 
öröme, az együttérzés, bátorság, tettre-
készség, segítőkészség.

A megnyitóünnepséget követően az 
egyes helyszíneken az osztályokból „ver-
buválódott” csapatok megtanultak né-
hány forradalmi dalt, táncoltak verbun-
kot, időutazáson vehettek részt, és inte-
raktív játék során megismerkedhettek a 
forradalom eseményeivel.

Marsi Noémi és Marsi Illés mesés – 
zenés ráhangoló előadása után a mú-
zeum lépcsőjén meghallgatták, a na-
gyobbak elszavalták a Nemzeti dalt, 
ahogy annak idején Petőfi Sándor tette.

Számot adhattak tanulóink előzetes 
ismereteikről, és megpihenhettek a mi 
saját kis Pilvax Kávéházunkban. 

A projektnap zárásaként tanulóink 
megkoszorúzták az általuk elkészített 
emléktárgyakkal az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc két vezéregyé-
niségének, Petőfi Sándornak és Kossuth 
Lajosnak a szobrát.

Sok szeretettel köszönöm meg kollé-
gáimnak a projektnap „megálmodá-
sát” és megszervezését: Erős Editnek, 
Horváth Tündének, Szabó Zoltánnénak, 
Poór Lászlónak, valamint a lebonyolí-
tásban aktív szerepet vállaló 4. a és 4. b 
osztály tanulói közösségének munkáját.

Tisztelettel megköszönöm a Projekt-

nap sikeres megvalósításában részt ve-
vő támogatóink segítségét:

Kovács Miklósné igazgatónő, „Nyel-
vi laborral a nyelvtanulásért” Alapít-
vány, Marsi Noémi és Marsi Illés szü-
lők, dr. Nagy Molnár Miklós igazgató 
úr, Szabó Péterné, a Városi Gyermek-
könyvtár vezetője, Gulyás Ferencné in-

tézményvezető asszony, Táncsics 19. sz. 
Óvoda „Huszárbandériuma”, Oroszné 
Millinkhoffer Rita, Tuza Lászlóné, vala-
mint az alsó tagozat valamennyi peda-
gógusa.

A szervezők nevében: 
Pallagi Bernadette

Munkaközösség-vezető

1848. március 15. – „Gyermekszemmel”

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Karcagi Kátai Gábor Kórház

munkatársat keres az alábbi munkakörök betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - boncmesteri végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 - hasonló területen szerzett gyakorlat előny.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - 8 általános iskolai végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 - hasonló területen szerzett gyakorlat előny.
A meghirdetett munkakörök betöltése közalkalmazotti 

jogviszonyban történik.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű, próbaidő közbeiktatásával.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ága-
zati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szakmai önélet-
rajza, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másola-
ta, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást követő-
en azonnal.

Jelentkezni írásban 2018. április 16-án 16.00 óráig lehet 
az alábbi címünkre:
Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
e-mail cím: kgkorhaz@externet.hu
Tel.: 06/59-507-111, Fax: 06/59-312-103

BONCMESTER

BONCSEGÉD 

Hirdetmény
Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály tájékoztatja 

Önöket, hogy a Karcag, Kossuth tér 1. szám alatti 
kihelyezett ügyfélszolgálata minden hónap negyedik 
csütörtökén 9.00-12.00 óráig fogadja az ügyfeleket. 

 Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a református általános iskola iránt 

érdeklődő kedves szülőket, hogy a 

2018/2019-es tanév
1. osztályába lehet jelentkezni.

A jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkársá-
gán, munkanapokon 7.30-15.30 óráig, illetve az 

iskolaelőkészítő foglalkozások ideje alatt.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

Felhívás
A fás szárú növények ágai 

a villamosenergia-ellátás 
üzembiztonságát nagymér-
tékben zavarják, esetenként 
veszélyeztetik, ezért az in-
gatlan tulajdonosa (keze-
lője) köteles a saját ingat-
lanán a vezeték biztonsági 
övezetét érintő növények 
ágait eltávolítani, ha azok a 
szabadvezeték biztonsági 
övezetének határain belül-
re nyúlnak. Amennyiben az 
ingatlan tulajdonosa (keze-
lője) nem tesz eleget köte-
lességének, az E.ON Tiszán-
túli Áramszolgáltató Zrt. a 
Béres Erdészeti Szolgálta-
tó Kft-vel (5300 Karcag, Er-
dészlak 42.) fogja Karcag 
város közigazgatási bel- és 
külterületén a 0,4 és 22 KV-
os hálózat biztonsági öve-
zetében a nyiladéktisztítási, 
gallyazási munkákat elvé-
geztetni. A munkálatok vár-
ható időpontja: 2018. márci-
us 23 - 2018. április 30.

Rózsa Sándor
jegyző



8 2018. március 30.

Március 30. (Péntek)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 31. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 1. (Szombat)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 2. (Szombat)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

HIRDETMÉNYEK

2018. március 30. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Dalma Dance I.
18.45 Dalma Dance II.
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti  
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: dr. Molnár Sándor
 Karcagi hírek
 Városháza és Déryné energetikai
 fejlesztése
 Séfecskék
 Foglalkoztatás elősegítése
 Belvízhelyzet Karcagon
 Karbantartási munkák
 Istentisztelet Karcagon
 Gazdafórum Karcagon
 Háttér 
 Új gyógyszertár a kórházban
20.20 Nagykunsági Híradó
20.45 Vadászbál 2018
22.00 Gazdafórum Karcagon

2018. április 02. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet

19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise
21.00 Abádszalóki Böllérfesztivál – 
 Tiszator 2018 - összefoglaló

2018. április 05. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Megyei Tükör
18.45 Agrárpercek
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti  
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Nagy-Kabai Patrícia
 Téma: támogatási lehetőségek a
 foglalkoztatásra                 
 Karcagi hírek
 - Arany-Busz Karcagon
 - TÓMÉK
 - Böllérfesztivál
 - Aranyos napok
 - Virágot kaptak az autósok
 - Legyen neked is konyhakerted
  Háttér 
 Új üzem átadása 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Kátai bál
21.30 Mobilmánia koncert

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

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. március 23.
Váradi Etelka - Bak Lajos
2018. március 23.
Szabó Tünde - Orbán János
2018. március 23.
Jónás Erzsébet - Tasi Kálmán 
Péter

Születés
2018. március 23.
Ferenczi Julianna - Deli János
Kg., Ágota utca 29.

Nikoletta Kira
2018. március 26.
Vajó-Rápolti Erzsébet - Bol-
dizsár Szabolcs
Kg., Püspökladányi út 26. 

Anna
2018. március 27.
Fehér Katalin - Papp Lajos
Kg., Villamos utca 50.

László Lajos

Halálozás
Barta Istvánné 
(Márkus Erzsébet) 
 (1940)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra (péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).
Március 30-31.  Dr. Dániel Mihály  Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Április 01-02.  Dr. Domán György   Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

2018. április 09. (hétfő) 
09.00 - 12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap 

a lakosság részére:

„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!”
(dr. Kátai Gábor)

A 
Kátai Gábor Alapítvány

jótékonysági estet rendez
2018. április 14-én 19.00 órától,

amelynek helyszíne
a Szentannai Sámuel Középiskola és 

Kollégium aulája
(Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.)

Részvételi díj: 7.000 Ft/fő

Az alapítvány a rendezvény 
bevételét a 

Kátai Gábor Kórház udvarán 
Emlékhely és 

emlékút kialakítására
kívánja fordítani.

 
Program:

Vidám műsor a kórház 
dolgozóinak előadásában a 

Kátai Medi-Song kórus 
közreműködésével.

Örömmel vesszük, ha személyes részvételén túl, céljaink 
megvalósítását pénzadomány,

illetve tombolatárgy felajánlásával támogatja 
(számlaszám: 10404522-45210552-00000000).

A jótékonysági est fővédnökei:
dr. Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő

Védnökök:
dr. Suba László

Észak-Alföldi térségi 
igazgató

Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ

Kovács Sándor
elnök

JNSZ Megyei Közgyűlés

Nagyné László Erzsébet
főigazgató

Kátai Gábor Kórház

Tamásné Czinege Csilla
adószakmai ügyekért felelős 

helyettes-államtitkár
Nemzetgazdasági 

Minisztérium

Dobos László
polgármester

Karcag Városi 
Önkormányzat

Szilágyi Lajosné
kuratóriumi elnök

Kátai Gábor Alapítvány

Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, 
jótékony célú törekvéseink támogatásában.

Részletes felvilágosítás: Szilágyi Lajosné - 06/30-534-6765.
Felvilágosítás, jegyek vásárlása, tombolatárgyak fogadása: 

kórház titkárság - 06/59-507-102.

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a 

leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket 
iskolanyitogató programunk bemutató foglalkozására 

2018. április 5-én (csütörtökön) 8.00 órakor, majd az ezt kö-
vető szülői fórumra.

Érdeklődni: 06/59-503-126-os telefonszámon
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken ház 
eladó telekáron. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.
Karcagon eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 szo-
bás, régi típusú lakóház egyedi 
fűtéssel, nagy kerttel, ipari áram-
mal, 100 m2-es alsóépülettel a 
Villamos utcán. Tel.: 06/30-350-
6026.
Eladó 2 szobás, összkomfor-
tos, földszinti, 49 m2-es, köz-
ponthoz közeli, teljesen felújí-
tott Széchenyi sugárúti lakás. 
Ára: 7.560.000 Ft. Tel.: 06/30-
743-1691.
96 m2-es családi ház teljes köz-
művel, központi fűtéssel (gáz és 
vegyes) eladó vagy értékegyez-
tetéssel kisebbre cserélhető. 
Tel.: 06/59-300-129.
Zugkert I-ben 10 sor kertföld 
eladó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/59-313-584, 06/30-245-6421.
Karcagon, a Hideg utca 10. 
szám alatt 2 szobás, klímás, 
kertes ház eladó vagy 3 szobás 
házra cserélnénk értékegyez-
tetéssel. Irányár: 6,5 M Ft. Tel.: 
06/20-222-7240.
Karcagon, a Duna utca 16. szám 
alatt összközműves 900 m2-es 
építési telek eladó. Tel.: 06/20-
222-7240.

Karcagon 70 m2-es felújítás 
alatt álló kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263. 
Karcagon, a Komisz I. kertben 
880 m2 kertföld kunyhóval, fúrt 
kúttal eladó. Tel.: 06/70-341-7810.
Karcagon, a Kisvénkert Kékvirág 
utcában 932 m2-es telek eladó. 
Fele felkerítve, rajta lakókocsi, 
fúrt kút. Tel.: 06/30-216-9216. 
Régi típusú rendezett paraszt-
ház (komfort nélküli), teljes be-
rendezéssel, felszereléssel el-
adó Karcagon, az Attila utca 47. 
szám alatt. Tel.: 06/59-300-322, 
06/30-713-7254.
Kiadó kétszobás albérlet Karcag 
főterén! Tel.: 06/20-563-5087.
Hosszútávra albérletet keresek 
kertes vagy társasházban. A 
lakhatásért udvart vagy kertet 
művelnék. Tel.: 06/70-229-7935.
Eladó csendes helyen 3 szobás, 
téglaépítésű, gázfűtéses csa-
ládi ház osztatlan közös telken 
Karcagon, a Deák körúton. Tel.: 
06/30-647-7357.
Karcagon a városközpontban a 
Kisújszállási út elején ház nagy 
portával (építésre és vállalkozás-
ra) eladó. Tel.: 06/30-647-6496.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy és 
gyertyán vegyesen). Ára: 15.000 
Ft/kaloda. Ingyenes házhozszál-
lítással. Tel.: 06/30-839-6710.

Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, 
méret: 120 cm x 150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.
3 részes szekrénysor (2 vitrin, 3 
ajtós szekrény), asztal+2 fotel 
eladó. Tel.: 06/70-580-2324.
Fűrészporos tapéta, műanyag 
redőny (110 és 140 széles, 2 mé-
ter hosszú), kutyaház, kerékpár, 
bogrács+állvány, motoros dzse-
ki, szintetizátor, ágykeret betét-
tel (200x100) alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/30-425-9068.
Fagor automata mosógép el-
adó. Tel.: 06/30-768-4225. 
Eladó papírtéglanyomó-prés, 
220 V-os cirkula, ROBI-151-es 
pótkocsival, rotakapával, fű-
nyíró adapterrel és szivattyú-
val, Csepel 125 (csak a motorja), 
2 db Samsung TV. Tel.: 06/30-
216-9216.
Kisipari kétágú létra (2,5 mé-
ter, 8 fokos) eladó. Tel.: 06/30-
356-5839.
Eladó Renault Megane 1,5 
DCI, 5 ajtós, garanciális motor-
ral, friss műszakival, stb. Ára: 
650.000 Ft. Eladó vörös cirok-
mag, akár darálva is (5.000 Ft/
mázsa). Ugyanitt 3 db 50 lite-
res zöld ballonüveg eladó. Tel.: 
06/30-963-5073.
Eladó kétszárnyú vas ajtókeret, 
mákdaráló, parabolatartó-kon-
zol, táskák, cirkula, marmon-
kanna, ruhaneműk, orsós mag-
nó, éjjeli lámpák, gyalu és sok 
egyéb. Tel.: 06/30-849-2295.
Eladó 3 részes ágyazható bőr-
garnitúra megkímélt állapotban, 
férfi és női irhakabát, mappabé-
lelt férfi bőrkabát és 1 pár kor-
csolyacipő (37-38-as méret). Tel.: 
06/59-610-141, 06/30-587-7608.

Bontott cserépkályha eladó! 
Tel.: 06/20-563-5087. 
Hagyományos gyümölcsfacse-
mete áron alul eladó! Szilva (6 
fajta), Pándi meggy, nyári al-
ma, füge, málna, fagyal, sza-
mócák, szőlő, szeder, orgonák, 
hibiszkuszok, stb. Tel.: 06/30-
266-2859. 
Desire vetőburgonya olcsón 
kapható a Szivárvány utcai gu-
miszervizben. Tel.: 06/70-943-
3479.
Gyerekheverő (190 cm, ágyne-
műtartós), kávéfőző, gázbojler, 
lemezjátszó, alumínium tyúk-
etető (80 literes) és 2 db fotel 
eladó. Tel.: 06-70-904-8948.
Eladó lábbal hajtós varrógép, 
porszívó, kerti szerszámok, 1 
db 20 literes nagy lábas, 1 db 
zsírosbödön, 10 literes bekö-
tött pálinkás üveg. Tel.: 06/30- 
421-4074.
Garázsvásár és kiárusítás! Már-
cius 31-én 9-16 óráig Karcagon, 
a Reggel utca 33. szám alatt. 
Gyerekkerékpár, kétajtós szekré-
nyek, éjjeli szekrények, régi fajta 
ágyneműtartók és sok minden 
eladó. Tel.: 06/30-696-5288.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádud-
var, Nagyrábé, Püspökladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-
370-1149.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.
Fodrász házhoz is megy! Ki-
zárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauert, hajfestést vállalok. 
(Délelőtt a fodrászüzletben dol-
gozom, délután megyek ház-
hoz.) Tel.: 06/30-447-3918.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) ki-
sebb-nagyobb fuvarokat válla-
lok! Tel.: 06/30-265-4197.
Egyéni német nyelv kezdőknek, 
középhaladóknak. Tel.: 06/30-782-
8662.
Nyugdíjas hölgy betegápolást, 
takarítást és gondviselést vállal. 
Tel.: 06/30-238-2918.

APRÓHIRDETÉS

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.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. április 6-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

PB gázpalack 
házhozszállítás! 

(11,5 kg-os 3.900 Ft/db, 
23 kg-os 7.800 Ft/db) 

Az ár tartalmazza a házhozszállítás díját is. 

Tel.: 06/20-480-4422
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SPORT

Negyedik alkalommal került megrendezésre a Wolf György em-
lékverseny Berekfürdőn március 15-18. között Wolf László és dr. 
Wolf György támogatásával. A verseny népszerűsége évről évre nő, 
mára Kelet-Magyarország egyik legnagyobb versenyévé nőtte ki ma-
gát. Az idén rekordlétszámú nevezés érkezett. Korábban a 100 fős ha-
tárt sem sikerült elérni, most viszont 112 résztvevővel zajlott a ver-
seny, szokásosan 2 csoportban. Az „A” csoport kiemelkedően erős 
volt, hiszen 1 nagymester mellett 5 nemzetközi mester, 7 Fide mes-
ter és 1 női Fide mester is indult az 55 fős mezőnyben. A csoport-
ban rengeteg meglepetés született köszönhetően elsősorban a fiata-
loknak. Végül a bajnoki címet Okhotnyik Vladimir senior világbaj-
nok nagymester szerezte meg a 7 mérkőzésen elért 6 pontjával. Az öt 
győzelme mellett csak két ellenfele tudott döntetlent elérni ellene, így 
az egyik döntetlent elérő ifjúsági korú Vanczák Tamás megérdemel-
ten szerezte meg a második helyet mögötte veretlenül 5,5 ponttal. A 

harmadik helyet Fekete Albert szerezte meg 5 ponttal, aki egyetlen 
vereségét a győztestől szenvedte el. A karcagi versenyzők közül a leg-
jobban a 25. helyen rangsorolt Egyed Judit szerepelt, aki nagyszerű 
játékkal több nevesebb ellenfelét is legyőzte, és a győztes nagymester 
ellen a 6. fordulóban az első táblán döntetlen elérve a 8. helyen vég-
zett 4,5 ponttal. Nagyszerű teljesítményét mutatja, hogy több mint 
2 ponttal teljesítette túl az elvárást, és a legeredményesebb női játé-
kos különdíját is kiérdemelte. Mögötte fél ponttal maradt le nővére, 
Egyed Viktória, aki szintén nagyszerűen játszott ezen a versenyen, 
és a 21. helyen végzett. Illés Dávid Márk fantasztikusan kezdett, de a 
végére kicsit elfáradt, ennek ellenére a megszerzett 3 pontjával a kivá-
ló 31. helyen végzett a mezőnyben. Puha Péter szintén 3 pontot szer-
zett, de a játéka most kicsit döcögött, ennek ellenére szereplése elfo-
gadható. Mohácsi Imre viszont sajnos több partiban hibázott előnyös 
állásban, ami bizony ezen a szinten már vereséget eredményezett, így 
a versenyen a hátsó régióban végzett 2 pontjával. A „B” csoportban 
még 2 fővel többen indultak, azaz 57-en küzdöttek meg a bajnoki cí-
mért. Végül itt is külföldi győztest köszönthettünk Oleksii Bogachov 
személyében, aki 5,5 pontot szerzett ugyanúgy, mint a második Haj-
dú István, de jobb mezőnyérték számítással győzött. A harmadik he-
lyet meglepetésre, de teljesen megérdemelten Vízkeleti Pál szerezte 
meg 5 ponttal. Partijaiban ismét úgy játszott, mint régen és a szeren-
cse is mellé állt, így ismét dobogón végzett egy karcagi játékos. Nagy 
Szilárd jó kezdés után sajnos erősen visszaesett, és végül 3,5 ponttal 
24. lett a mezőnyben, ami jó eredmény. Rózsa Zoltán a csapatbajno-
ki jó formáját mutatta, 2,5 pontot szerzett, de ő csak 5 mérkőzést ját-
szott, mert a vasárnapi időjárásban nem vállalta az utazást, ami tel-
jesen érthető. Ugyanennyi pontot szerzett Kovács Sándor is, aki be-
csülettel küzdött, de most több pontatlanság is volt a játékában. Szin-
tén a 2,5 pontosok táborát gyarapította Szűcs Ferenc, aki nem tud-
ta megismételni előző versenyén elért nagyszerű teljesítményét, vala-
mint Szaniszló Milán, aki viszont a végére egészen kiválóan játszott, 
és megszerezte első győzelmét a felnőttek között egyéni versenyen. Ez 
a verseny azonban egyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyé-
ni Bajnokság is volt, ahol az „A” csoportban a bajnoki címet Fekete 
Albert, a 2. helyet Egyed Judit, míg a 3. helyet Csiki Endre szerezte 
meg. A „B” csoportban a bajnoki címet Vízkeleti Pál, a második he-
lyet Deák Lajos, a 3. helyet pedig Nagy Szilárd érte el.

Egyed Zsolt

Rekordnevezés a Wolf 
György emlékversenyen

Diákolimpiai bajnok a Refi leánycsapata
Március 2-4. között a Bara-

nya megyei székhelyen az or-
szág legjobb amatőr kosárlab-
dázó lány- és fiúcsapatai mér-
ték össze tudásukat a Kosárlab-
da “B” kategóriás Diákolimpia 
Országos Döntőjében. A pécsi 
hétvégén az V-VI. korcsoport fi-
náléjában az ország legjobb 20-
20 csapatának fiataljai küzdöt-
tek meg a „Magyarország diák-
olimpiai bajnoka” címért. 

Iskolánk csapata maga mö-
gött hagyva a bronzérmes Ni-
kola Tesla Szerb Tanítási Nyel-
vű Középiskolát, és az ezüstér-
mes Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium csapa-
tát a dobogó legfelső fokára áll-
hatott.

A diákolimpia legjobb játé-
kosaiból álló „All Star” csapat-
ba két tanulónk, Fehér Adrienn 
és Nagy Klaudia is bekerült. A 
torna legértékesebb játékosá-
nak Fehér Adriennt, és legjobb 

edzőjének Őrlős Zoltánt válasz-
tották.

A diákolimpiai bajnokcsa-
pat tagjai: Tóth Virág, Márkus 
Angéla, Papp Patrícia, Ekine La-
ura, Nagy Viktória, Béres Ildi-
kó, Márkus Angéla, Nagy Lau-

ra, Varga Nóra, Kálmán Melin-
da, Fehér Adrienn.

Edző-testnevelő: Őrlős Zoltán.

Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnázium

Iskolánk leány és fiú tornászai 
heti rendszerességgel készültek a 
tél végi megmérettetésekre.

Csapataink először 2018. feb-
ruár 3-án mutatták be gyakorla-
taikat Budapesten az Istvánmezei 
úti tornacsarnokban, ahol a Tor-
na Diákolimpia B kategóriás Or-
szágos Elődöntőjét rendezték. Le-
ánycsapatunk a 11. helyen végzett, 
a fiaink pedig az országos döntőt 
érő 5. helyet szerezték meg.

A döntőre 2018. március 11-én 
került sor ugyancsak Budapes-
ten. A fiúk a magas színvonalú 
versenyen 12. helyezést értek el. 
Mindkét csapatunk számára iga-
zi megtiszteltetés volt, hogy ki-
váló körülmények között az or-
szág legjobbjaival versenyezhet-
tek együtt.

A diákolimpia mellett részt vet-
tünk még a 2018. március 3-án 
Debrecenben rendezett Országos 

Református Tornaversenyen is. 
Leánycsapatunk ezüstérmes lett, 
fiúcsapatunk aranyérmet szerzett.

Egyéniben Szendrei István a 
második, Ivanics Péter pedig a 
harmadik helyen végzett.

A rendező Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziuma 
és Diákotthona rendkívül készsé-

ges házigazdának bizonyult, amit 
ezúton is nagyon köszönünk.

Versenyzőinknek gratulálunk, 
és további eredményes felkészü-
lést kívánunk!

Köszönjük a fenntartó Karcagi 
Református Egyházközség és is-
kolánk vezetésének támogatását!
Csapataink tagjai:

Lányok: Ari Viktória Barba-
ra, Gresku Regina, Kardos Viktó-
ria, Lantos Zsanett, Mándi Sza-
bina, Molnár Csilla, Papp Enikő, 
Poharánszki Petra Anna, Varga 
Réka. Felkészítő: Bíróné Tichy 
Márta

Fiúk: Antal Péter, Czombos 
István Bence, Fűtő Szabolcs Mik-
lós, Háló Bálint István, Ivanics 
Péter, Szendrei István. Felkészí-
tő: Tóth Barna.

Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnázium

Dobogón végeztek a karcagiak


