
XXXIII. évf. 23. szám  2020. június 19.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Dobos László
1957-2020



2 2020. június 19.



2020. június 19. 3

Június 12-én, pénteken került sor 
Abádszalókon a szabad strand újonnan 
kialakított rendezvényterén, a Tisza-
tavi Turisztikai Kerekasztal második 
munkaülésére. A rendezvényen köszön-
tőt mondott F. Kovács Sándor, a térség 
országgyűlési képviselője, valamint Hu-
bai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke. 

A program elején Balogh Gyula, a telepü-
lés polgármestere köszöntötte a megjelente-
ket, majd előadásokra került sor. Elsőként, a 
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács jövőbeni 
turisztikai-marketing terveinek ismerteté-
sét hallgathatták meg a megjelentek Hubai 
Imre, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 
elnökének tolmácsolásában. Ezt követően 
a Tisza-tavi vízi közlekedés szabályozásá-

nak aktuális helyzetéről szólt F. Kovács Sán-
dor, a térség országgyűlési képviselője. Ez-
után Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu 
szövetség elnöke, a kiskörei raftingpálya 
megvalósításáról beszélt. A nyaralóhajózá-
si program aktualitásairól Kárándi Zoltán, 
a Magyarországi Nyaralóhajózási Program 
projektvezetője szólt. Végül a Tisza-tavi Ter-
mészetbúvár és Túraközpont öko- és ak-
tívturisztikai attrakciót Karancsi Tamás, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyveze-
tője mutatta be. A program végén tájékozta-
tót tartottak az új tagok csatlakozásáról, va-
lamint áttekintették az idei évi nyári szezon 
tervezett rendezvényeit. 

A tanácskozás az abádszalóki szabad strand 
fejlesztéseinek megtekintésével zárult.

Brehó Mónika      

HÍREK

A Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskola végzős diákjai osztályfő-
nökeik vezetésével június 12-én, pén-
teken végigjárták a jól ismert tanter-
meket, majd felsorakoztak az udva-
ron található Árkádnál és onnan vo-
nultak be helyükre. A 8.a osztály 
Vass György János, a 8.b Kun László 
Attila osztályfőnök vezetésével fog-
lalta el helyét a rendhagyó, szűk kö-
rű búcsúzó ünnepségen, ahol Kovács 
Miklósné igazgató és Gulyás Zsolt 
plébános, érseki tanácsos, az iskola 
lelki vezetője, a tantestület tagjai és a 
szülők vehettek részt.

Az iskola ballagási búcsúját példa 
nélkülinek, történelmi jelentőségűnek 
nevezte Kovács Miklósné igazgató.

- Szeptemberben még nem így tervez-
tük, de egy parányi vírus közbeszólt és a 
feje tetejére állította a világot, rendkívü-
li helyzetekbe kényszerített bennünket, 
ezért nincs lehetőségünk hagyományos 
ballagási ünnepséget tartani, meghívott 
vendégeink számát is minimalizáltuk, 
de a méltó búcsúról nem mondtunk le - 
kezdte beszédét az iskolavezető.

- A mai nap kedves nyolcadikosok a 
ti napotok, ma nektek szól a dal, felétek 
szállnak a gondolatok. Holnap a virtu-
ális térben értetek szól a harang, s az is-
kola honlapján és Facebook oldalán lát-
hattok, hallhattok ballagási kisfilmetek-
ben, amelyet fogadjatok jó szívvel, ahogy 
mi is készítettük. Felvillannak benne 
azok a helyek, ahol az osztályok képvise-
lői elhelyezték a nevetekkel ellátott sza-
lagokat, amelyeket kedves emlékként őr-
zünk a tablótokkal együtt az iskolában, 
titeket pedig a szívünkben. Ti is zárjá-

tok szívetekbe és vigyétek tovább 
a magatok által választott úton a 
ma lezáró 2012-2020 közötti idő-
szak györffys emlékeit, amely a ti 
közös történetek és emléketek ma-
rad örökre. Az eltelt nyolc iskolai 
év megtanította nektek, hogy a tu-
dás nem ölünkbe pottyanó aján-
dék, hanem kitartó, küzdelmes 
munka gyümölcse. Bízom abban, 
hogy tartalmasak voltak az itt töl-
tött évek, gyarapodtatok tudás-
ban, fejlődött személyiségetek, és 
át tudtuk adni azokat a keresz-
tény értékeket, azt a pluszt, ami-
ért büszkék lesztek arra, hogy györffys 
diákok voltatok. Ahány tanuló, annyi 
egyéniség. A tantestülettel együtt val-
lom, hogy mindenki tehetséges valami-
ben. Kívánom, hogy találjátok meg azt 
a területet amiben tehetségesek vagytok, 
és amit szerettek. Legyetek boldog, elége-
dett emberek - kérte az iskolavezető, aki 
megköszönte a tantestület, a szülők, az 
osztályfőnökök áldozatos munkáját is.

Megköszönte a kitartó, odaadó áldo-
zatos munkáját az iskola lelki vezetőjé-
nek és a fenntartó Egri Főegyházme-
gyének a zavartalan minőségi nevelő, 
oktató munka biztosítását.

Kovács Miklósné igazgatónő után 
Gulyás Zsolt, az iskola lelki vezetője he-
lyezett el a diákok képzeletbeli tarisz-
nyájába lelki gondolatokat és áldotta 
meg őket. A 8.a osztály nevében Molnár 
Attila, a 8.b osztály diákjai nevébennn 
Tarjányi Adrienn köszönt el az iskolától.

A köszöntők után díjakat, jutalma-
kat adott át Kovács Miklósné és Gu-
lyás Zsolt. Tanulmányi munkáért „Is-
koláért emlékplakett” elismerésben ré-

szesült Baranyai Dorka, Illyés Réka, 
Karcagi-Nagy Dávid Zoltán, Kasuba 
Levente Ádám, Kecskés Redmond, 
Kun Gergő Ádám, Magyar Antónia, 
Magyar Márton, Molnár Attila, Nagy 
Zsófia, Szabó Rita, Szűcs Anna, Czina 
Zoltán, Éliás László, Kerekes Boglárka 
Toldi Lajos Szabolcs.

Nyolc éven át kitűnő bizonyítvá-
nyért, példamutató szorgalmáért „Dísz-
oklevelet” kapott Baranyai Dorka, 
Kecskés Redmond, Magyar Antónia, 
Magyar Márton, Molnár Attila, Nagy 
Zsófia, Illyés Réka, Éliás László.

Könyvjutalomban részesült Jaros La-
ura, Soós Eszter, Suszter Péter, Szakály 
Dóra, Szentesi Laura, Tőkés Dorina, 
Balogh Záli, Bakó Zsolt Dániel, Takács 
Evelin, Tarjányi Adrienn.

„A nyelvi laborral nyelvtanulásért” 
Alapítvány könyvjutalmát és okleve-
lét kapta Baranyai Dorka, Jaros Laura, 
Kecskés Redmond, Kun Gergő Ádám, 
Nagy Zsófia.

A dr. Juhász Zsuzsanna és dr. Farkas 
Béla által alapított vándorkupát idén a 

nevelőtestület a sport terén elért ered-
ményeiért Kun Gergő Ádám 8.a osztá-
lyos tanulónak ítélte. A Györffy István 
Katolikus Általános Iskola diákönkor-
mányzata „Iskoláért vándorkupa” díj-
ban részesítette a diákönkormányzat-
ban több éven át végzett lelkiismere-
tes közösségi munkájáért Molnár Atti-
la 8.a osztályos tanulót.

Pallagi Bernadette itt jelentette be, 
hogy Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete kiváló tanulmá-
nyi és sportban elért eredményeiért a 
„Karcag város jó tanulója, jó sportolója 
díjat” adományozta Illyés Réka 8.a osz-
tályos tanulónak, aki a díjat az augusz-
tusi városi ünnepségen veszi át.

Kovács Miklósné és Gulyás Zsolt 
megköszönte Szabóné Fábián Évának, 
a Szülői Munkaközösség leköszönő el-
nökének és tagjainak, Czina Zoltánné, 
Éliásné Fórizs Mónika, Farkas Eszter, 
Tőkésné Borók Anita, Tóthné Kere-
kes Enikő szülőknek a többéves segí-
tő munkáját. 

DE

Ballagás a Györffyben

Megyei hírek
A Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal munkaülése

- A megjelent kormányrendelet alapján a Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár intéz-
ményegysége a Csokonai Könyvtár (Püspökladányi út 
11.) június 17-től várja újra olvasóit - tudtuk meg Sze-
pesi Tibor igazgatótól. Igénybe vehető szolgáltatás 
csak a kölcsönzés és a visszavétel. Nyitva tartás kedd-
től péntekig 10 és 18 óra között. Azt kérik, hogy csak 
egészségesen látogassák az olvasók az intézményt 
és a szükséges legrövidebb ideig tartózkodjanak ott. 
A könyvtárban a szájmaszk használata kötelező és az 
épületben a 1,5 m távolság betartása is. 

DE

Újra nyitott a könyvtár
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INTERJÚ

A koronavírus-járvány miatt meg-
változott rendezvénynaptárról, a 
térzeneprogramról, a programok 
újraindulásáról, az idei Karcagi Bir-
kafőző Fesztiválról és a sportpá-
lyák, valamint a játszóterek újrain-
dulásáról is beszélgettünk.          

- A kialakult helyzet teljesen átírta a 
város kulturális életét, és ezzel egye-
temben a mi munkákat is befolyásolta. 
Nagyon sok rendezvény volt az elmúlt 
években a Déryné Kulturális Központ 
összes intézményében, amelynek ter-
veztük is a folytatását. Számos esemény 
volt előirányozva és folyamatban, ame-
lyet a veszélyhelyzet miatt kénytelenek 
voltunk módosítani. Az első időszakban 
azzal foglalkoztunk, hogy a meglévő és 
a szervezés alatt álló programjainkat 
hogyan lehetne átcsoportosítani, avagy 
megmenteni belőle néhányat, amelye-
ket esetleg a későbbi időszakban meg 
is tarthatunk. Nyilván voltak olyan ren-
dezvények, amelyeket meglehetett és 
sajnos olyanok is, amelyekről le kellett 
mondanunk. Az első időszakban tehát 
ezek voltak a kiemelt feladatok amel-
lett, hogy meg kellett szerveznünk a 
mindennapi életet is. Lényeges szem-
pont volt az, hogy olyan feladatokat ta-
láljunk a kollegáknak, hogy meg tud-
juk a következő időszakra is határozni 
az intézményeknek a további létét, mű-
ködését. Azzal együtt, hogy kormány-
zati szinten elrendelték az épületek be-
zárását, ezáltal némileg meg is hatá-
rozták a munkánkat. Olyan feladatokat 
kellett találni, amelyeket a bezárt épü-
letekben el lehet végezni. Ezért hoz-
tuk előre a nyári, részleges bezárásnak 
a feladatait. Elsősorban a karbantartá-
si munkákat, azokat az elmaradt pályá-
zati papírmunkákat végeztük el, ame-
lyeket az időhiány miatt folyamatosan 
görgettünk magunk előtt. Minden in-
tézményegységben igen komoly fel-

adatokat végeztünk el. A Városi Sport-
csarnokban a sportélet leállásával a ki-
szolgálóhelyiségeket: öltözőket, vizes-
blokkokat tettük rendbe, kaptak tisz-
tasági meszelést. Volt ennek egy olyan 
aspektusa is, hogyha a koronavírus-jár-
vány elharapózik, akkor a sportcsarnok 
is szóba jöhetett volna mint katasztró-
fa-elhelyezési helyszín. Ez benne van a 
városi szintű katasztrófavédelmi terv-
ben, és ezért is kellett ezeket a munká-
latokat elvégezni. Sor került a küzdőtér 
felújítására, az oldalsó falak és a meny-
nyezet tisztasági meszelésére, karban-
tartására, a labdafogó-hálók ablakra 
történő felhelyezésére. Azt gondolom, 
hogy egy megújult, tiszta környezet-
ben tudjuk majd visszavárni sportoló-
inkat a sportcsarnok falai közé. Az Ifjú-
sági Ház és Könyvtár nagyobb dolgo-
zói létszámmal működő intézmény. A 
könyvtárban a dolgozók a könyvek át-
válogatását, rendszerezését, selejte-
zését végezték el, amely a mindenna-
pos feladatok ellátása mellett lassabban 
haladt. Természetesen itt is lehetőség 
nyílt arra, hogy bizonyos karbantartási 
munkálatokat elvégezzünk. A pince és 
a lépcsőház meszelését kiviteleztük. A 
könyvtárban nem állt le teljesen az élet, 
hiszen a kollegák igyekeztek az online 
térbe áthelyezni a munkájukat. Pályá-
zati felhívások kerültek meghirdetés-
re, bábfilmeket készítettünk különböző 
forgatókönyvekből, változatos online 
totókat, rajzpályázatot hirdettünk. Azt 
gondolom, hogy a lehetőségekhez 
mérten a közönséggel való kapcsolat-
tartás megmaradt, amelyről a pozitív 
visszajelzések is árulkodnak. Természe-
tesen nem maradhat ki a sorból a Déry-
né Kulturális Központ sem, ahol a kultu-
rális program szervezésének a java zaj-
lik. Itt is megpróbáltuk azokat a feltéte-
leket javítani, amelyek a kulturális élet-
be való visszatérést segíthetik. Karban-
tartás, tisztasági meszelés történt meg, 
és örömmel mondhatom, hogy a má-
sodik emeletre vezető lépcsőház és a 
második emelet előtere teljesen meg-
újult. Már csak a nagyterem van hát-
ra, amely remélhetőleg mielőbb sor-
ra kerül. Lényeges dolog, hogy frissült 
a Déryné internetes felülete is, így egy 
teljesen új oldalra tévedhetnek a Déry-
né webes felületének érdeklődői. Ezen 
kívül pályázatokkal kapcsolatos felada-
tok ellátását végezték a kollegák. Tehát 
feladat volt bőven, jelenleg az újranyi-
tásra készülünk.  

- Ez is egy olyan programterv volt, 
amely az előre leszervezettek kategó-
riájába tartozott. Ez a Filharmónia Ma-
gyarország programja, amelyhez csat-
lakozott Karcag városa is. A Filharmó-
niától kaptuk az ötletet, hogy legyenek 
karanténkoncertek a város azon pontja-
in, amelyeket magunk választhatunk ki. 
Két nagyon fontos kritériumnak kellett 
megfelelni. Az egyik az, hogy közterüle-
ten legyen a másik pedig, hogy lakóte-
lep mellett. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
a már mindenki által ismert helyszínek-
re visszük ki az embereknek ezt a fajta  
szórakozási lehetőséget. Hirdetni az ele-
jén nem volt szabad, hiszen a meglepe-
tés erejével kellett, hogy hasson, és va-
lóban az is volt. Mindig más-más zene-
kar mutatkozott be. Előnyös volt min-
denki számára ez a program, hiszen en-
nek köszönhetően kisebb közösségek 
alakultak, és számos új zenekart sikerült 
megismernünk általa.  

- Megnéztük azokat a lehetősége-
ket, amelyek a rendelkezésünkre áll-
nak. A rendezvényekkel kapcsolato-
san egyértelmű a kormányzati állás-
foglalás; miszerint augusztus 15-ig 
nem lehet programokat tartani. A Kar-
cagi Birkafőző Fesztivál pontosan be-
leesik ebbe az időszakba. Azt vizsgál-
tuk meg, hogy érdemes-e más formá-
ban - de ragaszkodva a Birkafőző Fesz-
tivál eredeti időpontjához - online tér-
be áthelyezni a rendezvényt. Voltak er-
re az ország más területein próbálko-
zások, természetesen más típusú ren-
dezvények megtartása terén, de az ot-
tani szervezőkkel történt egyeztetése-
ket, tapasztalatcseréket követően rá-
jöttünk arra, hogy talán a veszélyhely-
zet enyhítése miatt is, nincs már akko-
ra jelentősége, mint amikor a valódi 
karanténhelyzet volt. A másik lehető-
ség az volt, hogy kerüljön elhalasztás-
ra. Miután áttekintettük a környező te-
lepülések rendezvénynaptárait, nem 
tudtunk mindenki számára egy olyan 
időpontot találni, amely mind a város-
nak, mind pedig a hozzánk látogató 
nagyszámú közönségnek jó lett volna. 
Így tehát, azt gondolom, hogy a lehető 
legjobb döntést hoztuk akkor, amikor 
amellett tettük le a voksunkat, hogy 
idén nem kerül hagyományos formá-
ban megtartásra ez az esemény. Kon-
centrálunk a következő évi program-
ra. Azok a fellépők, akik az idei feszti-
vál szereplői lettek volna, áttevődtek 
a 2021-ben megrendezendő Birkafőző 
Fesztivál repertoárjába. De természe-

tesen nem maradhat birkafőzés nél-
kül a város. Éppen ezért egy online fel-
hívás keretei között arra kérünk min-
denkit országos, sőt nemzetközi szin-
ten, hogy a Birkafőző Fesztivál erede-
ti időpontjában - amely június utolsó 
szombatja - mindenki otthon, családi-, 
baráti körben főzzön birkát. Természe-
tesen a vállalkozó kedvű személyeket, 
társaságokat, hogyha beküldik a meg-
adott e-mail címre a pörköltről, a bará-
ti társaságról elkészített fotójukat, ak-
kor egy oklevéllel és egy kis ajándékkal 
jutalmazzuk meg. Ugyanígy vagyunk a 
többi rendezvénnyel is; keressük a le-
hetőséget a megtartásukra. Ami biztos, 
hogy a térzene koncertek folytatódnak 
és az ünnepi megemlékezéseket is pró-
báljuk majd abba a lehetőség szerinti 
forgatókönyvbe beleilleszteni, amelyet 
a jogszabály lehetővé tesz.  

- Ez egy nagyon nehéz döntés volt, 
hiszen rengeteg sportolónk van több 
sportágban, és még a mai napig ne-
héz meghatározni, hogy milyen formá-
ban történhetnek az edzések. A jogsza-
bály lehetőséget adott arra, hogy má-
justól elkezdődjenek, de az edzőkkel 
és a sportvezetőkkel úgy gondoltuk, 
hogy mi még várunk. Így nálunk má-
jus közepétől indultak el a foglalkozá-
sok olyan feltételekkel, amelyek mind a 
sportolóknak, mind az edzőknek, a ve-
zetőknek és a szülőknek is megnyug-
tatásul szolgálhatnak. Csakis a szabad-
téri edzéseket indítottuk el, tehát a Vá-
rosi Sportcsarnokban egyelőre még 
nem történnek foglalkozások. Arra kér-
tük az edzőket, hogy lehetőség szerint 
olyan feladatokat adjanak a sportolók-
nak, amelyek a közvetlen érintkezést 
megakadályozzák. Ez elsősorban egyé-
ni edzésekre ad lehetőséget. A kondíci-
ós- és koordinációs gyakorlatokat pró-
bálják előtérbe helyezni az edzők, ami 
nem könnyű. De természetesen felké-
szültek az edzőink, így kiválóan meg 
tudják oldani ezeket a kérdéseket. Két-
hetente egyeztetünk velük és megoszt-
juk egymással a tapasztalatokat annak 
érdekében, hogy ezek közt a keretek 
között is a legjobbat hozzuk ki a spor-
tolóinkból. A játszóterek csakugyan 
megnyitásra kerültek, viszont a továb-
biakban is arra kérjük a játszótérre láto-
gató közönséget, hogy próbálják betar-
tani azokat az ajánlásokat, amelyek ed-
dig is érvényben voltak.   

Brehó Mónika

„Azzal együtt, hogy kormányzati szinten elrendelték az épületek 
bezárását, ezáltal némileg meg is határozták a munkánkat.”

- interjú Szepesi Tiborral, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatójával -

- Hogyan tervezik a programok új-
raindulását és az idei Karcagi Birka-
főző Fesztivált?

- A járványügyi helyzet miatt be-
zárásra kerültek a játszóterek és a 
sportpályák is. Az enyhítéseket kö-
vetően mire számíthatnak ezeknek 
a tereknek a használói? 

- A kialakult járványügyi helyzet az 
egész országban átírta a rendezvé-
nyek forgatókönyvét. Hogyan ala-
kult ez városunkban?

- A számos technikai feladat elvég-
zésén túl igyekeztek némi szabadtéri 
programot is belecsempészni a lakos-
ság életébe. Ilyen volt a térzeneprog-
ram. Hogyan fogadta a lakosság?
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Nt. Koncz Tibor esperessel beszélget-
tünk arról, hogy milyen természeti érté-
kek találhatóak meg a karcagi Északi Te-
mető területén. 

- A Nexus Közösség kezdeményezése irányí-
totta rá a figyelmünket arra, hogy milyen ter-
mészeti értékek vannak a karcagi északi teme-
tőben. Olyan növénytársulások, és állatvilág 
található meg ebben a temetőben, amely rit-
ka. Oka megtelepedésüknek az, hogy kiesik az 
emberi jelenlét még a temetőn belül is a meg-
szokott működési rendből. Ezért volt lehetőség 
arra, hogy ezek a növények megtelepedjenek 
és színesítsék a környezetet - fogalmazta meg 
gondolatait az esperes.

Mint kiderült, ezen a helyen valóban olyan 
növények vannak, amelyek országos jelen-
tőségű, védett növények. Ezeknek a növény-
társulásoknak a feltérképezése jelenleg is fo-
lyamatban van. Koncz Tibor esperes arról is 

szólt, hogy olyan madarak vannak 
jelen a temetőben, amelyek hábo-
rítatlanul tudnak élni, és a termé-
szet erejéről bizonyságot tenni. 
A későbbi időszakban a temető-
be érkezők figyelmét is fel kíván-
ják hívni ezekre a természeti érté-
kekre, ezáltal is gondot fordítva ar-
ra, hogy ahogyan eddig, ezután is 
meg tudjon maradni eredeti szép-
ségében természeti kincsünk ezen 
része. 

Brehó Mónika 

Természeti értékek az Északi Temetőben

Törpemandula (Prunus tenella)

Csattogó szamóca (Fragaria viridis)

Nt. Koncz Tibor esperest arról kérdez-
tük, hogy mennyire rendezettek a refor-
mátus temetők, illetve a továbbiakban 
milyen fejlesztési elképzeléseik vannak.  

Ahogyan az esperes elmondta, a tavasz 
beköszöntével a fák, bokrok virágzásával 
a huszonöt hektárnyi, négy temetőterület 
komoly feladat elé állítja a temető esztéti-
kumáért dolgozókat. Mindent megtesznek 
azért, hogy a növényzet burjánzásával pár-
huzamosan végezzék el a takarítási munká-
latokat.  

Azt is megtudtuk, hogy az előttünk álló 
napokban indul útjára a Borjúdűlői temető-
ben a kerítés nyomvonalának a felmérése, 
majd kiépítése. 

- Ez két fázisban történik. Az egyik a nyomvo-
nal kialakítása a terület megtisztítása, a másik 
pedig magának a kerítésnek a kialakítása lesz. 
Ennek várható időpontja, augusztusra tehető. 
A kapu, amely a temető két végén a ki- és bejá-
ratnál fog elhelyezkedni annak elkészülte októ-
ber környékére várható. Itt autó- és személyfor-
galom kialakítására szükséges sáv is meg fog va-
lósulni - fogalmazta meg az esperes.   

- A kialakult járványügyi helyzet a temeté-
sek mikéntjét és a ravatalozó használatát nagy 
mértékben befolyásolta. A feloldások lassan be-
következnek, viszont a szájmaszk és a megfelelő 
védőtávolság betartása még mindig a fő szem-
pontok közé tartozik. Az Egyházközség Hivata-
la június 2-tól a megszokott rend szerint műkö-
dik, így ha bárkinek kérdése adódik, akkor bát-
ran keressen meg bennünket - mondta el az 
esperes. 

 
Brehó Mónika

Temetői körkép

RIPORT

Munkájuk elismeréseként rangos díjat kaptak a 
Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezetének tag-
jai. Orvos Anetta Csilla, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Vöröskereszt szakmai ellátás és Karcag Te-
rületi Szervezet vezetője „Vöröskeresztes Szolgála-
tért” Főigazgatói Dicséret, Köteles Andrásné ön-
kéntes, a „Vöröskeresztes Tevékenységért Bronz 
Fokozat” elismerésben részesült. Velük beszélget-
tünk.

- 2001-től a kenderesi Területi Gondozási Központ 
intézményvezetője voltam, 2016. júliustól látom el a 
fenti feladatokat. A díjat a koronavírus-járvány miatt 
csak virtuálisan kaptam meg - mondja Orvos Anetta 
Csilla, aki a Magyar Vöröskeresztbe 2007-ben lépett 
be és vált önkéntessé az utódját kereső Peszeki Imréné 
kenderesi vöröskeresztes titkár biztatására.

- Így lettem titkára, majd elnöke a Kenderesi Vörös-
keresztes Alapszervezetnek. Közel álltak hozzám a Vö-
röskereszt alapeszméi és tevékenységei, amit szociális 
intézményvezetői feladataimmal teljesen összhangba 
tudtam hozni. Önkéntes munkámért két alkalommal 
kaptam már országos díjat. 2016 júliusa óta látom el 
jelenlegi feladataimat Juhász Éva megyei elnök irányí-
tása alatt Karcagon, Berekfürdőben, Túrkevén, Kis-

újszálláson és Kenderes-Bánhalmán. Vér-
adásokat, ifjúsági versenyeket szervezek, 
népszerűsítem az elsősegélynyújtást, ado-
mányokat gyűjtök és osztom szét a rászo-
rulók között. Jó kapcsolatra törekszem az 
önkormányzatokkal, oktatási-nevelési in-
tézményekkel, az Országos Mentőszolgá-
lattal és a Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ségekkel - sorolja a díjazott, aki a terüle-
ten dolgozó vöröskeresztes önkéntesekkel 
együtt nap mint nap rengeteget dolgozik 
a rászorulókért. Ezért is esik jól számára, 
hogy elismerték önkéntes munkáját.

Köteles Andrásné 2012-ben került kapcsolatba a 
Magyar Vöröskereszttel, az akkori karcagi területi 
vezető által. Megtetszett neki a Vöröskereszt eszme-
isége, a segítségnyújtás, örömmel vállal önkéntes fel-
adatokat.

- Eleinte csak véradásra hívó plakátokat raktam ki 
a városban, véradó behívókat vittem ki, jelenlétemmel 
segítettem a véradás lebonyolítását. 2016-ban munkám 
elismeréseként megkaptam a "Véradó Mozgalomért 
Ezüst Emlékérmet" az országos vezetőségtől - sorolja 
Köteles Andrásné, akire a karácsonyi adománygyűjté-
sek alkalmával is mindig lehet számítani.

- Szívesen veszek részt felnőtteknek és fiataloknak 
szervezett programokon, bekapcsolódtam a Magyar 
Élelmiszerbankkal kötött megállapodás szerinti na-
pi élelmiszermentésbe is önkéntes csapatommal. He-
ti háromszor kapunk élelmiszer adományt az egyik 
helyi áruházlánctól, amit a Rákóczi utcai székház-
ban osztunk ki a rászorulóknak. Heteken át részt vet-
tem a szájmaszkok varrásában is, a több száz masz-
kot az egészségügyben dolgozóknak és az önkéntesek-
nek osztottuk szét. Jó érzés embereken segíteni, meg-
ható, hogy önkéntes munkámat most ezzel a díjjal is 
elismerték - állítja Köteles Andrásné.

DE

Országos díjjal ismerték el munkájukat
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2020. június 19. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Karcagi Tükör
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: F. Kovács Sándor
 országgyűlési képviselő
 Karcagi hírek
 - Kiscsoportos foglalkozások a 
 maristásoknál
 - Sok versenyre jutott el 
 Dániel Emese
 - Visszatértek az ovisok a 
 Zöldfa úti Óvodába is
 - Loptak a bereki strandon
 - Sajtóközlemény
 - Sikeresen hajtották végre a 
 pályázatot
 - Aktív sportolás, sok serleg
 - Minden számlát látni fog a NAV
 - Már lehet jelentkezni nyári 
 táborokba
 - Szakmunkás vizsga Karcagon
 - Újraindult az élet a Karcagi 
 Arany János Általános Iskolában
 - Tájékoztatás a Karcagi Járásbíró-
 ság épületével kapcsolatban
 - Szálláshelyek újranyitása
 Háttér
 Vendég: Kovács Mária,
 a Máltai Szeretetszolgálat 
 vezetője
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör

2020. június 22. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Így nem játszunk mi 
 - Karantén Színház

2020. június 23. kedd 
(ism. 2020. június 24. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.25 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.25 Szentannaisok szalagavató 
 ünnepsége (ism.)

2020. június 25. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Karcagi Ízek
18.40 Gyermekpercek
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Birkafőző Fesztivál 2019

HIRDETMÉNYEK
KARCAG TELEVÍZIÓ

AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA
Pengő Ferenc cégvezető:  

06/30/223-8844
E-mail: karcagtv@mailbox.hu    

Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 
a www.karcagtv.hu oldalon, itt válogathat kedvére 

korábbi híradásainkból is

Június 20. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)       

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Június 21. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Berek Patika  

 (Kiss Antal utca 3.) 

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. június 13. 

Göblyös Mária Katalin - 

Varga Sándor

Születés
2020. június 10.

Szabó Anett Nóra - Magyar 

Miklós

Kg., Erkel Ferenc utca 28.

Fanni 

2020. június 11.

Zoltán Ágnes - Kálmán Attila

Kg., Tisza utca 12.

Zalán

2020. június 12.

Stupinszki Dóra - Raj Ferenc

Kg., Bethlen Gábor utca 13.

Noel Ferenc

Halálozás
Kulcsár Lászlóné 

(Sütő Lidia) 

 (1932)

Gyógyszertári 
ügyelet

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő.

Foglalkoztatás jellege: 12 órás munkarend.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény, 5300 Karcag, Zöldfa út 48/a.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ápolási és 
gondozási alapfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
 - ápoló, szociális gondozó és ápoló végzettség vagy 
 - gyakorló ápoló végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-

vőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 - részletes szakmai önéletrajz,
 - végzettséget igazoló okiratok másolata,
 - adatkezelési hozzájárulás megadása,
 - erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - Postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Ottho-
na és Háziorvosi Intézmény - címére történő meg-
küldésével (5300 Karcag, Varró u. 1. szám),

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 25.

ápOló vAGy GOndOzó

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

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

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

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

REFORMáTUS CSOpORTOS 
KERESzTElÉS

KEDVES TESTVÉREK! TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Újra Csoportos keresztelkedésére lesz lehetőség

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

 - Ápoló-intézményvezető főnővér (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Munka- és termelésvezető-munkavezető (Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Könyvelő-analitikus (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Cukrász (Karcag),
 - Szállodai gondnok (Berekfürdő),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Motorfűrész kezelő (Karcag),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - édesipari betanított mun-

kás (Karcag).
Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház el-
adó Karcagon a Kisfaludy ut-
cában, 650 m2-es telken. Víz, 
villany, fúrt kút van. 
Tel.: 06/30-525-9622 vagy 
06/30-343-2372.

Garázst vásárolnék Karca-
gon, a Szent István sugárút 
1-5-ben, vagy a közelében. 
Azonnal fizetek! 
Tel.: 06/30-713-7254. 

Karcagon, a Koppány utcán, 
régi típusú, felújításra váró 
ház, megosztható portával 
eladó. (2 szobás, fürdőszo-
bás, cserépkályhás.) 
Tel.: 06/30-480-4994.

Garázs kiadó! Ugyanitt 200 
literes hűtő eladó. 1.78 ha 
erdő, és 1300 m2 szántó a 
Kutatóval szemben eladó. 
Tel.: 06/30-587-9678.

3 szobás családi ház, teljes 
közművel, központi fűtéssel 
eladó. Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon főtéri, 2 szobás II. 
emeleti, bútorozatlan lakás 
hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06/20-327-5719.

Vállalkozásra és gazdálko-
dásra is alkalmas, 10 éve 
épült, 80 m2-es családi ház 
eladó Karcagon, a Nagyvén-
kertben, 3000 m2-es bekerí-
tett, rendezett telekkel. 
Tel.: 06/30-211-6110.

1 szobás lakásra cserélném 
kis kertes házamat, első eme-
letig (egy az egyben), télvégi 
költözéssel. 
Tel.: 06/20-451-6311. 

Eladó Karcagon, a városköz-
pontban, két generációs, te-
tőteres, jó állapotú gáz- és 
cserépkályhafűtéses, teher-
mentes, vállalkozásra is al-
kalmas, kertes családi ház, 
garázzsal, alsóépülttel reá-
lis áron! Tel.: 06/70-300-9730.
Karcagon a belvárosban, 
kertes háznál, albérlet kiadó 
egyedülálló kisgyermekes 
anya részére. 
Tel.: 06/30-944-6062.
Karcagon, a Kisvénkertben 
(Barackos utca) albérlet ki-
adó! Egy személy, esetleg 
házaspár részére, akik a tel-
jes telek karbantartását, és a 
fűnyírást vállalnák. 
Tel: 06/59-312-562.

Állat
Nyulak eladók kedvező áron! 
Tel.: 06/30-849-6963.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölőbicskát, régi gom-
bos mellényt, színes szódás-
üveget, miskakancsót, régi 
kerámiákat, mindennemű 
régiséget, teljes körű hagya-
tékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolok régi bútorokat, 
porcelánokat, nippeket, vit-
rindíszeket, festményeket, 
órákat, régi kerámiákat és 
mindennemű régiséget, tel-
jes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.

Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhaj-
lító, körgyűrű-hajlító, kovács 
satu, kovács üllők, kovács-
tűzhely eladók. 
Tel.: 06/59-313-369.
Egytengelyes traktorután-
futó, faredőny (180x160-as), 
mosdókagyló, villanymotor 
(380 V-os, 1100 W-os, 2850 
fordulatos), zártszelvény 
(160x160-as) és 2 db ajtólap 
(90x205-ös) eladó. 
Tel.: 06/70-560-7569.
Eladó minőségi tűzifa (100x 
100x170 cm) szálában bükk, 
tölgy (25.000 Ft/fm), ugyan-
itt kalodában (28.000 Ft). 
Ingyen fuvar! 
Tel.: 06/70-351-6936.
Régi motorokat keresek meg-
vételre (Simson, MZ, JAWA). 
Akár üzemképtelen állapot-
ban. 
Tel.: 06/20-572-5142.
Jó állapotú 3 égős gáztűz-
hely eladó. 
Tel.: 06/59-314-125.
115 cm képátmérőjű Pana-
sonic TV, bébi hinta, 160 lite-
res hűtőszekrény eladó. 
Tel.: 06/30-645-1845.
Eladó keverőtárcsás mosó-
gép (7.000 Ft), konyhai tá-
laló (35.000 Ft), mosogató 
(25.000 Ft). 
Tel.: 06/20-451-6311.
Eladó létra (3,7 m), köszö-
rű, ruhásszekrény (akasztós), 
asztalok, székek, polcok, kis-
méretű szekrények. 
Tel.: 06/30-856-4631.
26-os női kerékpár újszerű 
állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-647-6496.
Egyszemélyes heverő, mobil-
garázs, kézikocsi, világító ab-
lak (mélyen üvegezett, kap-
csolt gerébtokos) eladó. 
Tel.: 06/30-252-8698.

Nézz szét! Mindent olcsón! 
Garázs-varázs! Háztartási fel-
szerelések, szerszámok, kis-
méretű szőlőprés, demizso-
nok, kempingfelszerelések, 
kiegészítő kisbútorok, gyer-
mek és felnőttruhák, cipők, 
munkaruházat minden mé-
retben, és még sok más el-
adó. 2020.06.19. (péntek) 14 
órától 20 óráig, vasárnap 
9-17-óráig Karcagon, a Dózsa 
György út 27. szám alatt.

Állás 
2 órás munkát keresek (ta-
karítás, gyermekfelügyelet, 
idősgondozás). 
Tel.: 06/70-425-4391.

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 felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosó-
gép, hűtőgép, gázkészülék, 
bojler, autó- és motorakku-
mulátor.) Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Vállalok cipzár bevarrást ka-
bátba, nadrágba, ruhafelhaj-
tást, függönyszegést és ott-
honkavarrást. 
Tel.: 06/70-527-0343.
Fűnyírást és késköszörülést 
vállalok! Érd.: Kg., Délibáb ut-
ca 81. Tel.: 06/30-959-3352. 
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Festést, mázolást, tapétá-
zást, gipszkarton-szerelést, 
külső homlokzatfestést, csa-
tornafestést, hőszigetelést 
vállalok. (Balogh Lajos, meg-
bízható, öreg szaki.) 
Tel.: 06/70-530-0852.

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Június 20-21. 
dr. Terjék Imre  Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
OLVASÓINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
NEM VÁLLAL 

FELELŐSSÉGET!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 11.30 óráig

Kedd: 

8.30 - 11.30 óráig

Szerda: 

8.30 - 11.30 óráig

Csütörtök: 

8.30 - 11.30 óráig

Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. június 26-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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HIRDETMÉNYEK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház – Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötele-
ző egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegsé-
gek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészség-
ügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 
szóló 51/1997. NM. rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő 
vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok Megye terüle-
tén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél idő-
sebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2020. június 25-től - 2020. augusztus 5-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbi-
ak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:

Hétfő: 12.30-tól – 16.30-ig
Kedd: 08.30-tól – 12.30-ig
Szerda: 12.30-tól – 16.30-ig
Csütörtök: 08.30-tól – 12.30-ig
Péntek: 08.30-tól – 12.00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, 
akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt 
vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykeze-
lés alatt állnak.

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegye-
nek részt a szűrésen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül szá-
mos más betegség felderítésére, szűrésére is szolgál. 40 
éves kor felettieknek ajánlott. 

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazol-
ványával és betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a 
vizsgálaton részt venni.

A jelenleg érvényben lévő közegészségügyi helyzet-
re tekintettel kérjük, hogy várakozás alkalmával a 
kötelező 1,5 m-s távolságot betartani szíveskedjenek, 
valamint a helyiségbe lépéskor az arcmaszk haszná-
lata kötelező.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy 
tanulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése 
az alábbiak szerint történik: 

 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, beteg-
kártyájával, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szí-
veskedjen megjelenni,

 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok sze-
rint fizetni kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló 
szükséges, postai csekket a szűrés helyén lehet kér-
ni, a tavalyi nem megfelelő. A befizetett összegről 
számla kiállítása lehetséges. 

 - Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről le-
vélben értesítést küld a kórház.  

Rózsa Sándor 
jegyző

KÖzHÍRElÉS

Lapzárta: 
2020. június 22. (hétfő) 12.00 óra

TáJÉKOzTATáS
A FIDESZ Karcagi Szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani 

fűnyírásban a karcagi lakosságnak. 
A DÍJMENTES FŰNYÍRÁST KIZÁRÓLAG AZ IDŐS, BETEG, MOZGÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK 

VEHETIK IGÉNYBE. A LEVÁGOTT FŰ ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL AZ INGAT-
LAN TULAJDONOSAI KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJUK MEGOLDANI. 

Kérjük, hogy azon személyek, akik a fenti csoportba tartoznak, 
keressék személyesen, vagy telefonon a képviselőket az alábbi elérhetőségeken:

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06/30-206-3327
 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4. 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.

(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László † 
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19. 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 


