
XXXIII. évf. 11. szám  2020. március 20.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Emlékezés az 1848/49-es magyar 
forradalom és szabadságharc hőseire

A magyar forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából március 15-én, 
vasárnap a Petőfi szobornál emlékezett a város vezetése az 1848/49-es eseményekre.

Koszorút helyezett el dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, országgyűlési képvise-
lő, F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Karcag Város Önkor-
mányzatának nevében a megemlékezés virágait Dobos László polgármester, Sári Kovács Szil-
via alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő helyezték el.    

(Folytatás a 2. oldalon...)

Dobos László, Karcag város pol-
gármestere március 16-án, hétfő 
délután a Városházán tartott saj-
tótájékoztatóján jelentette be a 
kormány koronavírus járvánnyal 
kapcsolatos intézkedéseivel össz-
hangban meghozott önkormány-
zati döntéseket.

- Ezek az intézkedések azt a célt 
szolgálják, hogy lehetőség szerint fel 
se bukkanjon városunkban ez a jár-
vány, de ha ez mégis megtörténne, 
akkor minimalizálni tudjuk a fertő-
zések veszélyét, illetve a járvány el-
terjedését - kezdte a városvezető.

- Ennek megfelelően azokat az intézmé-
nyeket, ahol sokan tartózkodnak, kénytele-
nek voltunk bezárni, meghatározatlan ide-
ig szüneteltetni a tevékenységüket. A kor-
mány már elrendelte, hogy az oktatási in-
tézményekben a távoktatás keretén belül 
történjen a tanítás, ennek megfelelően a 
város középiskoláiban és általános iskolái-
ban hétfőtől ez elindult. A gyermekek nagy 

százaléka otthon tartózkodik, ott kapja 
meg a tanulással kapcsolatos összes tudni-
valót. Hasonlóképpen döntött a város a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda és a Karcagi 
Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde In-
tézménye kapcsán, így mind a kilenc óvo-
dában és a bölcsőde mindkét telephelyén a 
mai naptól szüneteltetik a nevelési munkát. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

„A legfontosabb feladatunk az 
emberi élet és egészség védelme”

a Karcagi Polgármesteri Hivatal ügyfelei részére
A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezte-

tő tömeges megbetegedést okozó humánjárvány követ-
kezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egész-
ségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. 
(III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15.00 
órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki.

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a jár-
vány terjedésének megakadályozása érdekében, arra ké-
rem a Karcagi Polgármesteri Hivatal ügyfeleit, hogy sze-
mélyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben jelen-
jenek meg.

Javasoljuk, hogy elsősorban az alábbi módokon in-
tézzék ügyeiket:
•	Levélben:

•	 a Karcagi Polgármesteri Hivatal (5300 Karcag, Kos-
suth tér 1.) bejáratánál lévő postaládába elhelyezve,

•	 postán megküldve (cím: Karcagi Polgármesteri 
Hivatal, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.),

•	 https://karcag.hu/e-ugyintezes/ címen megjelölt elekt-
ronikus ügyintézési felületeken,

•	E-mailben: phkarcag@ph.karcag.hu,
•	Telefonon: 06/59-500-610.

Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a talajterhe-
lési díj bevallásának határideje 2020. március 31., azon-
ban késedelembe esésből eredő jogkövetkezmények ér-
vényesítésétől a kihirdetett veszélyhelyzet fennmara-
dásáig eltekintünk. 

Közös felelősségünk a családunk, az embertársa-
ink, illetve a saját egészségünk megóvása, védelme! 
Ne engedjünk teret a további fertőzésnek, így tisz-
telettel kérünk mindenkit arra, hogy a felhívásban 
foglaltaknak megfelelően cselekedjen!

Rózsa Sándor
jegyző

FELHÍVÁS 

Kitüntették Kovács Krisztián 
tűzoltó hadnagyot

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kovács Krisztián tűzoltó főhadnagynak Karcag város 
közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai mun-
kája elismeréseként a Karcag Város Közbiztonságá-
ért Díjat adományozta. A díjat március 10-én, kedden 
a 2019. évet értékelő tiszti állománygyűlésen Dobos 
László polgármester adta át részére.

- Teljes mértékben egyéni döntés volt, családomban nincs 
hivatásos tűzoltó. Annak idején a honvédségi pálya is von-
zott, tartalékos tiszt is vagyok. A tűzoltóságra, amikor lehető-
ségem volt, jelentkeztem, majd a sikeres felvételi után, 2007 
nyara óta dolgozom a tűzoltóságon.

(Folytatás az 5. oldalon...)

- Közel 13 éve dolgozik tűzoltóként. Mi vonzotta e fe-
lé a hivatás felé?
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Vörössipkás 
gyermekhősök a 

szabadságharcban (2.)
A honvédő tüzérség toborzása már 

1848 májusában megkezdődött. Mivel 
csak a fővárosban lehetett jelentkezni 
ebbe a fegyvernembe, lassan haladt. 
Június közepén még csak 150 főből állt. 

A magyar állandó tüzérség terve-
zett létszáma - Mack József bombász 
tűzmester javaslata alapján - 1500 fő 
lett volna. Ez az állomány száz löveget 
tud kiszolgálni. („Egy üteg személyi ál-
lománya egyrészt tüzérekből, másrészt 
szekerészekből állt. A parancsnokon kí-
vül egy tűzmester, négy tizedes, vala-
mint hatvan bombász és tüzér, illetve 
egy tisztiszolga képviselte a fegyverne-
met. A szekerészeket egy őrmester ve-
zette. Alárendeltségébe tartozott há-
rom tizedes, harminckilenc közlegény, 
két kovács. A hat lövegen kívül hat lő-
szeres kocsi, egy kovácsműhely-kocsi, 
két takarmányos szekér tartozott az 
üteghez. A lövegeket és a lőszerkocsi-
kat négy-négy ló húzta, ezen kívül még 
további harmincegy ló volt az üteg-
nél rendszeresítve” - írja Csikány Tamás 
hadtörténész.)

Mack tűzmester egy kézikönyvet is 
írt a tüzér kiképzők számára. Júliusban 
már fölgyorsult a jelentkezés. A jelent-
kezőkkel szemben elsődleges követel-
mény az iskolai végzettség volt.

Rakó József kis könyvében megemlí-
ti az óbecsei születésű Than Károlyt, aki 
14 éves korában lett Bem diáktüzére. 
Matematikai és vegyészeti ismereteivel 
már az első napokban kitűnt. Kezdet-
ben főlövész volt, majd a diáktüzérek-
hez került irányzónak. Kilenc nagy csa-
tában vett részt. A vízaknai ütközetben 
megsebesült és fogságba is került. Bem 
szabadítja ki Nagyszeben elfoglalása 
után. Sérülten is szolgálatra jelentke-
zik. A nagyszebeni ágyúgyárba, majd 
a nagyváradi lőszergyárba vezénylik. 
Itt éri a világosi fegyverletétel. A beteg, 
vézna fiút a császáriak büntetésből az 
osztrák seregbe akarják sorozni. Nagy 
szerencsével kőrösladányi rokonaihoz 
tud menekülni. A patikában dolgozik, 
kémiát tanul, majd a magyar vegyészet 
világhírű tudósa lesz.

Nem mindegyik diáktüzér volt ilyen 
szerencsés. A szintén 14 éves mádi 
Koroknay Dániel is főtüzérként végig 
küzdi a dicsőséges tavaszi hadjáratot. 
Komárom bevétele után az ellenséget 
Győrig üldözték és a főtüzér megsebe-
sül. Századparancsnoka vissza akar-
ja vinni a komáromi kórházba, de Ács 
községben meghal a bátor diáktüzér. 
Egy ottani család - akikhez előzőleg 
bekvártélyozták -, temeti el.

171 évvel e gyermekhősök után, 
nem is az a baj, hogy a mostani hason-
ló korú gyermekek nem szeretnének 
hősi halált halni a hazáért. Hanem az, 
hogy sokan közülük már később, fel-
nőve sem tudják, mi a haza és a haza-
szeretet. Sehonnai bitang, liberál-bolsi 
politikusok és jó néhány nemzetietlen 
történelemtanár „jóvoltából”.

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Dr. Fazekas Sándor elmondta, hogy az 1848/49-es szabad-

ságharc és a márciusi ifjak emlékét őrizzük, hiszen a ma-
gyarság a szabadság eszményét nekik köszönheti. Ez adott 
mindig erőt az ország küzdelmeihez, bármilyen külső ha-
tással, hódítással, avagy háborúval kellett is megbirkóznia a 
nemzetnek. 

- 1848-nak egy fontos üzenete az összefogás. Mint ismere-
tes, ma Magyarország egy világjárvány fenyegetettségének kö-
zepette éli a mindennapjait, és néhány óra alatt is nagy válto-
zások történtek az elmúlt időszakban. Meggyőződésem, hogy 
mivel a járvány itthon még nem terjedt el a lakosság körében, 
még nem robbant be a vírusfertőzés, így kellő fegyelmezettség-
gel - amire a mi népünk mindig képes volt - meg tudjuk gátol-
ni, hogy tömegessé váljon. Ezért is fontos, hogy minden olyan 
intézkedést, amit a kormány hozott - meglátásom szerint kel-
lően, jó időben, megfontoltan - azokat tartsuk be - mondta el a 
kormánybiztos. 

F. Kovács Sándor arról szólt, hogy a mai egy rendhagyó al-
kalom, hiszen nem a megszokott módon, ünnepség keretei 
közt történik a megemlékezés. 

- A magyar nemzetnek mindig meg kellett küzdenie ne-
héz helyzetekkel. Az 1848/49-es magyar forradalom és sza-
badságharc is egyike volt ezeknek. Napjainkban is egy olyan 
élethelyzet előtt állunk, ahol össze kell fognia a nemzetnek, 
áldozatokat kell hozni mindannyiunknak, hogy újból meg-
erősödve tegyük tovább a dolgunkat. Ennek a napnak az az 
üzenete, hogy ha a nemzet, az ország összefog, akkor csodák-
ra képes. Láttuk százhetvenkét évvel ezelőtt is, ahogyan elő-
deink is küzdöttek az országukért, a népükért, ezért a hazá-
ért, és most nekünk is küzdeni kell és áldozatot kell hozni, hi-
szen mindannyiunk közös érdeke ezt kívánja – hangsúlyoz-
ta a képviselő. 

Brehó Mónika

Emlékezés az 1848/49-es magyar 
forradalom és szabadságharc hőseire

(...folytatás az 1. oldalról)
Egészen pontosan csak ügyeleti  ellátást biztosítunk a 

dolgozó szülők gyermekei számára, akik elhelyezésüket 
nem tudják megoldani. A gyermekek 90%-a már a mai na-
pon is otthon tartózkodott. Reméljük, hogy további szi-
gorításokat nem kell bevezetni, mert még könnyen elkép-
zelhető az is, hogy teljes zárlatot kell elrendelni. Hangsú-
lyozom, hogy erre ne kerüljön sor - szögezte le a városveze-
tő, aki szólt arról is, hogy a koronavírus veszélyének legin-
kább kitett lakossági réteggel, az idősekkel is foglalkoztak.

- Minden olyan intézményt, amelyik az idősek életé-
vel foglalkozik bezártunk, vagy látogatási tilalmat ren-
deltünk el. Bezárásra kerültek a közművelődési intézmé-
nyek: a Déryné Kulturális Központ, a Városi Könyvtár, a 
sportintézmények, de szünetelnek a sportmérkőzések, 
edzések is. Döntöttünk arról is, hogy az Akácliget Gyógy-
fürdő a kempinggel és a gyógyászati kiszolgáló egységgel 
egyetemben szintén meghatározatlan ideig bezárása ke-
rül. Ezek a rendelkezések nagyon kemények és példa nél-
küliek, de életünkben még ilyen helyzet sem fordult elő. 
Mivel komoly a veszély, így mindenképp ezeket a szigo-
rú intézkedéseket és lépéseket meg kellett tenni ahhoz, 
hogy a Karcag lakosságát megvédjük, megóvjuk ettől a 
járványtól. A legfontosabb feladatunk az emberi élet és 
az egészség védelme, mindent ez alá rendelünk. Nagyon 
komoly munkát folytattak eddig is munkatársaim, az in-
tézményvezetők, az ő munkatársaik, s úgy gondolom, ez 
a komoly munka hosszú időn keresztül folytatódni fog. 

- Megfelelően el vagyunk látva különböző védőfel-
szerelésekkel az alapellátásban, ami rendkívül fontos, 
de természetesen a többi intézményünkben is fel van-
nak készülve arra, hogy akár több hónapon keresz-
tül is megfelelő szinten tudjanak fertőtleníteni. Kar-
cag város lakóit arra kérem, hogy a saját és mindany-
nyiunk érdekében tartsák be azokat a higiéniai sza-
bályokat, azokat az együttélési szabályokat ami ilyen-
kor követendő. Lehetőség szerint valóban csak a leg-
fontosabb esetekben menjenek intézményekbe vagy 
bevásárolni, s kerüljenek minden olyan közös rendez-
vényt, ami növeli a járványveszélyt.

- Igen, itt is komoly intézkedéseket tettünk, hogy va-
lóban csak a legfontosabb ügyekben keressenek fel ben-
nünket a hivatal helyiségeiben, csökkentve ezzel is jár-
ványveszély terjedését. Mindenkit arra kérek, hogy na-
gyon fegyelmezetten és odafigyelően járjon el. Köszö-
nöm a megértésüket, kérem a türelmüket, vigyázzanak 
magukra és egymásra - fogalmazott a polgármester.

- Az önkormányzatnak a közétkeztetés felada-
ta, így hétfő délelőtt megtörténtek az egyeztetések a 
közétkeztetőkkel és az intézményvezetőkkel. Tehát, 
aki az ügyeleti rendszert tudja csak választani bárme-
lyik oktatási-nevelési intézményben, ők helyben fog-
ják elfogyasztani az ebédet, tízórait, uzsonnát. Az a 
szülő, aki pedig úgy dönt nagyon helyesen, és megte-
heti, hogy otthon marad, azoknak lehetősége van ar-
ra, hogy elvigyék az élelmet, amit a közétkeztetők ki-
csomagolt formában fognak biztosítani számukra.

DE

„A legfontosabb feladatunk az 
emberi élet és egészség védelme”

- Van-e az intézményekben elegendő védőfelszerelés?

- A Városházán változik-e az ügyintézés?

- Biztosított-e a diákoknak közétkeztetés?

- Milyen döntéseket hoztak?
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INTERJÚ

- Minden évben a FIDESZ úgy kezdi a par-
lamenti ülésszakot, hogy kihelyezett frakció-
ülést tart. Ez azt jelenti, hogy előadások, be-
számolók kerülnek reprezentálásra. Termé-
szetesen ilyenkor mindig szó van az elkövet-
kezendő parlamenti időszak főbb eseményeiről 
is, akár kisebb csoportokban, szakbizottságok-
ban. Ebben az évben is sor került a Belügy-, a 
Külügy- és a Pénzügyminisztérium előadói ál-
tal megtartott beszámolók meghallgatására. 

- Két fontos téma volt, ami a parlament elé 
került és sürgőséggel tárgyaltuk, az egyik az 
úgynevezett börtönbiznisz. Ügyvédek és bű-
nözők rájöttek arra, hogy a magyar bíróságo-
kon kártérítési pereket indíthatnak, hogyha 
nem elég a légköbméter számukra, az ellátás 
nem a legmegfelelőbb nekik. Így a bíróságok 
több millió forint kártérítést ítéltek meg ezek-
nek a bűnözőknek. Igazából a lakosság és az 
emberek igazságérzetétét bántja, ha egy elítélt 
erőszakos bűnöző kártérítést kap a börtönkö-
rülmények miatt, azzal a sértettel szemben, 
akivel erőszakoskodott, akit kirabolt, ő nem 
kapja meg a kellő kártérítést. Ez már üzletsze-
rűvé vált, hiszen több milliárd forintot perel-
tek ki a magyar államból ezek a bűnelkövetők, 
a velük összedolgozó ügyvédek segítségével. A 
Kormány döntése alapján ez felfüggesztésre, 
megállításra kell, hogy kerüljön. Lehet, hogy a 
bíróság és a jog szerint mindez megítélhető, de 
igazságtalan az, hogy a bűnöző kap kártérítést 
a sértettel ellenben, akivel szemben a bűncse-
lekményt elkövette, akivel erőszakoskodott, 
akit kirabolt, az a személy pedig nem kap kár-
térítést. Ezért a Kormány sürgősségi határo-
zattal felfüggesztette ezeknek a kártérítések-
nek a kifizetését. El fog indulni egy nemzeti 
konzultáció a tavasz folyamán, ahol ki fogják 
kérni a lakosság véleményét arról, hogy meg-
érdemlik-e ezek a bűnözők, hogy kifizessék 
ezeket az összegeket, vagy először a sértettek 
kapjanak kártérítést. Másik ilyen fontos dolog 
a gyöngyöspatai eset, ami sokkal veszélyesebb 
ügy, mint amilyennek elsőre látszik. Hiszen 
Gyöngyöspata egy olyan település, ahol egy-
más mellett él a roma és a magyar lakosság. A 
2000-es években, még a Gyurcsány-kormány 
idején pert indítottak, hogy szegregáltan ok-
tatták a gyöngyöspatai gyermekeket, főleg a 
roma származásúakat. Egy külföldről finan-

szírozott jogvédő szervezet beperelte a ma-
gyar államot és a gyöngyöspatai önkormány-
zatot, kártérítés megfizetésére. A bíróság kö-
telezte a magyar államot és Gyöngyöspatát 
százmillió forint megfizetésére, körülbelül 
hatvan fő kártalanítására, hogy rossz körül-
mények között jártak iskolába. Mindez felhá-
borodást keltett a lakosság jó részében. Hi-
szen olyan körülmények között, ahol minden-
ki jár, olyan körülmények között miért kel-
lett több tízmillió forintot kifizetni ezeknek 
az úgynevezett károsultaknak? A veszély ott 
van, hogy külföldről finanszírozott szerve-
zetek próbálnak a magyar és a roma együtt-
élés közé éket verni. Hergelik a roma és a ma-
gyar lakosságot is. Látják azt, hogy az elmúlt 
tíz évben olyan helyzet alakult ki, hogy egy-
re több roma embernek lehetett, lehet mun-
kája, egyre jobb körülmények között tudnak 
élni, a gyerekeket tudják taníttatni. Elmond-
hatjuk, hogy kialakult egy viszonylagos tár-
sadalmi béke a magyarok és a romák közt. 
A cigányságnak van felzárkózási lehetősége 
a többségi társadalomhoz, viszont a koráb-
ban említett, külföldről finanszírozott szer-
vezetek nem szeretnék, hogy normalizálód-
jon a magyarok és a romák közti helyzet, in-
kább szeretnék azt, hogy számos konfliktus 
elszenvedői legyenek. Erre a szélső bal, illetve 
a szélső jobb teljesen rátelepedett, és uszíta-
ni próbálják a magyar és a cigány lakosságot. 
Ilyen volt a Gyöngyöspata mellett kiálló tün-
tetés, amit azok az emberek szerveztek, akik 
három évvel ezelőtt a Nyugati pályaudva-
ron a migránsok szervezésében vettek részt, 
néhány évvel ezelőtt pedig a kormányelle-
nes tüntetések kitalálói voltak. Tehát látjuk 
azt, hogy kik a szervezői ezeknek a csapatok-
nak. A Gyöngyöspata mellett kiálló tüntetést 
például az Amnesty International, a Helsin-
ki Bizottság szervezte meg. Ezek mind Soros 
György fizetési listáján vannak rajta. Ébernek 
kell lennünk, mert Magyarországon ezeknek 
a szervezeteknek az az érdeke, hogy feszült-
séget szítsanak a magyarság és a romaság kö-
zött. 

- Miniszterelnök úr minden FIDESZ-es or-
szággyűlési képviselővel elbeszélgetett. Meg-
kérdezte, hogy milyen fejlesztési lehetőségek-
re számít a körzet, mit szeretnének megvaló-
sítani, és hogy látja az elkövetkezendő két-há-
rom évet. Másfél órán keresztül volt szeren-
csém beszélgetni a miniszterelnök úrral. Szól-

tam arról, hogy ennek a vidéknek az a leg-
nagyobb problematikája, hogy egyelőre még 
nem érte el a 4-es autóút Karcagot. Tehát en-
nek az építkezésnek a felgyorsítását kértem és 
még azt, hogy igazából az elmúlt évtizedek-
ben komoly működőtőke beruházás nem tör-
tént Karcagon és a választókerületben. Ter-
mészetesen felsoroltam azt is, hogy milyen 
kisebbek történtek, és azt kértem miniszter-
elnök úrtól, hogy ösztönözze azt, hogy mun-
kahelyteremtő beruházások jöhessenek ide a 
Nagykunság és a Tisza-tó vidékére. Amit még 
elmondtam miniszterelnök úrnak, hogy az it-
teni embereket nagyon foglalkoztatja az út, a 
járda és a csapadékvíz-elvezetés megléte. Ha 
mindez megvan, akkor a Nagykunságban élő 
emberek megoldják a saját problémáikat. 

- Miniszterelnök úr bejelentette az évérté-
kelő-évindító beszédében, hogy a tavasszal 
sorra kerülő nemzeti konzultáció több témát 
fog érinteni. Elsődlegesen a börtönbizniszről 
kérik ki az emberek véleményét, valamint a 
gyöngyöspatai ügyről is lesz majd benne szó, 
hogy mivel kell azokat a diákokat kárpótol-
ni, akik úgymond rosszabb minőségű okta-
tást kaptak. A bíróság pénzt ítélt meg, de a 
kormány úgy látja, hogy jobb minőségű okta-
tást kell adni. Tehát ha valaki azért pereske-
dik, hogy rosszabb minőségű oktatást kapott, 
akkor a kormány biztosít számukra - akár ha 
már idősebbek is, nemcsak kicsi gyerekek ese-
tében - jó minőségű oktatást, hogy fel tudja-
nak zárkózni. Így a későbbiek folyamán olyan 
szakmát tudnak tanulni, majd olyan munkát 
vállalni, amiből jól meg tudnak majd élni, és 
a családjukat is el fogják tudni majd tartani. 
Tehát a kormányzat nem pénzt, hanem okta-
tást, tanulást ajánl fel. 

Brehó Mónika

„Annak ösztönzését kértem a miniszterelnök úrtól, hogy 
munkahelyteremtő beruházások jöhessenek térségünkbe”

- interjú F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel -

- Orbán Viktor miniszterelnök vendége volt 
a Karmelita Kolostorban. Mi volt a látoga-
tásának apropója?

- Köszönöm az interjút!

- Mit lehet tudni a nemzeti konzultációról?

- Megtartotta a Fidesz-KDNP szövetség a 
frakcióülését. Milyen témákban történt 
egyeztetés?

- Megkezdődött a parlament tavaszi ülés-
szaka. 

Megtartotta a FIDESZ-KDNP szövetség a frakcióülését, megkez-
dődött a parlament tavaszi ülésszaka, valamint hamarosan ismét 
nemzeti konzultációra kerül sor. Ezekről beszélgettünk F. Kovács 
Sándorral, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjével.
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RIPORT

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város érdekében végzett 
kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként Karcag Város Kultúrájáért 
Díjat adományozta Harsányiné Szabó Ilona, a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da óvodapedagógusa részére. A díjat a magyar kultúra napján Dobos László 
polgármester adta át a Déryné Kulturális Központban. A díjazottal beszélget-
tünk pályájáról.

- Miért az óvónői hivatást választotta?
- A pálya iránti elkötelezettségem már kisisko-

lás koromban kialakult. Nagyon szeretem a kis-
gyermekeket, a velük való foglalkozást, amely ér-
zelmileg is pozitívan hatott rám, formálta egyéni-
ségemet. Tudatosan segítettem a pályaválasztáso-
mat azzal, hogy az Arany János Úti Általános Is-
kola zenei tagozata mellett furulya és hegedű sza-
kon zeneiskolai tanulmányokat is végeztem, majd 
nyolcadik után a szolnoki Tiszaparti Gimnázium 
ének tagozatára jelentkeztem. A sikeres érettsé-
gi után jelentkeztem az óvónői pályára. Szakkép-
zettségemet, mint okleveles óvónő 1988-ban sze-
reztem meg. A diploma megszerzését követően ki-
nevezést kaptam a Takács Péter úti Óvodába 1988. 
augusztus 1-től, majd 1997. január 1-től a Zöldfa 
úti Óvodába kerültem át, ahol jelenleg is dolgo-
zom - sorolja a díjazott.

- Kezdő óvónőként másoktól tanult, vezetőként 
pedig már öntől tanulnak kollégái.

- Pályakezdő óvodapedagógusként a Takács Pé-
ter úti Óvodában egy olyan kollektívába csöppen-
tem, ahol nagy tapasztalattal, sok éves gyakorlattal 
rendelkező munkatársak vettek körül. A minden-
napi feladatok végzése során olyan mintát láttam 
tőlük, ami arra ösztönzött, hogy ahhoz, hogy fel 
tudjam venni a versenyt, meg tudjam állni a he-
lyem, még sokat kell tanulnom. A kollégáktól lá-
tott szakmai bemutatókon való tanulással, tovább-
képzésekkel és önképzéssel fejlődött módszerta-
ni kultúrám, és folyamatosan inspirál új dolgok 
elsajátítására, az élethosszig tartó tanulásra - ál-
lítja Harsányiné Szabó Ilona, aki pedagógusi hit-
vallását így fogalmazta meg: a gyermekek meg-
ismerésével, aktuális fizikai és pszichés állapo-
tuk figyelembevételével végezhetünk csak tuda-
tos, tervszerű és eredményes munkát. A pedagógi-
ai munkámat mindig a gyermekek megismerése, 
tiszteletben tartása, szeretete, érzelmei irányítják. 
Minél jobban megismerjük a gyermekek egyéni 
és életkori sajátosságait, annál jobban kivédhet-
jük a váratlan helyzeteket, érzelmi reakciókat és 
képesek leszünk a helyzethez illő megfelelő vála-
szokra, cselekvésekre. A gyermekek számára sok-

színű tevékenységet biztosítunk, változatos 
módszereket alkalmazunk annak érdekében, 
hogy az óvodás gyermekeink az iskolába lép-
ve meg tudjanak felelni az ottani elvárások-
nak - sorolja a díjazott, aki a Zöldfa úti Óvo-
dában hangsúlyos feladatának tartja kollégá-
ival a családok bevonását az óvodai életbe, a 
kapcsolattartást a szülőkkel.

- Hogyan kapcsolják be az óvodai életbe a szü-
lőket?

- A nevelési év során olyan rendezvényeket - 
Mihály napi vásár, Nyárnyitogató családi gyer-
meknap - programokat, ünnepkörökhöz mun-
ka délelőttöket szervezünk, ahol ők is mintát lát-
hatnak a nevelési helyzetek megoldására, a helyes 
kommunikáció formáira, a szabadidő hasznos el-
töltésére, valamint élményszerző programokat, ta-
pasztalatszerzési lehetőségeket, dekorációs ötlete-
ket mutatunk be, amelyet a családok igényeiknek 
megfelelően kipróbálhatnak, beépíthetnek min-
dennapi életükbe.

- Az elmúlt évek sikeres óvodai pályázatai mel-
lett a saját tudását is igyekezett fejleszteni.

- Igen, hiszen fordulópont volt az életemben 
2002. január 1-je, amikor megbízást kaptam tag-
óvodám vezetésére. Az új feladatok megvalósítása, 
a követelményeknek, változásoknak való megfele-
lése során sok segítséget kaptam vezetőimtől, kol-
légáimtól. A változó és a sokasodó feladatok pró-
bára tették teljesítőképességemet, épp azért, hogy 
az új szakmai kihívásokhoz alkalmazkodni tud-
jak, elvégeztem a szakvizsgás képzést a Szent Ist-
ván Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagó-
giai Karán, Szarvason. A képzés által felkészültebb 
lettem a problémák megoldására, a konfliktusok 
kezelésére, a tanultakat beépítem a napi munkám-
ba. Olyan módszereket ismertem meg, amelyeket 
a kollégák motiválása, együttműködése céljából 
alkalmazok. A pedagógus szakma egy olyan hi-
vatás, amely során fejlődik a gyermek, de az ér-
tük dolgozó felnőtt is. Az elmúlt évek során a kö-
zös munkánk eredménye az Örökös Zöld Óvoda 
cím, amelyben a nevelő munkát segítő alkalma-
zottak is együttműködően, aktívan vesznek részt. 

Óvodánkban kiemelten kezeljük a környezeti ne-
velést, a gyermekek környezettudatos magatartá-
sának fejlesztését, a szülők szemléletének alakítá-
sát, formálását a fenntarthatóság jegyében.

- Hogyan változnak a feladatok?
- Az utóbbi évek csökkenő gyermeklétszám ala-

kulása, a „Sajátos Nevelési Igényű” gyermekek 
számának emelkedése, ellátása új feladat elé állí-
totta nevelőközösségünket. Az integrált keretek 
közötti nevelés eredményes megvalósítása érde-
kében új módszerek, együttműködések kialakí-
tására volt szükségünk. Több alkalommal tartot-
tunk esetmegbeszéléseket, ahol óvodapedagógu-
sok, gyógypedagógusok, pedagógiai assziszten-
sek, dajkák és esetenként szülők is részt vettek, hi-
szen óvodánkban magas a hátrányos és halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek száma. A gyer-
mekvédelmi munkánkat az Esélyteremtő Óvoda 
pályázata is segíti, kiemelt jelentőségű a tehetség-
gondozás, a tehetségígéretes gyermekek fejleszté-
se óvodánkban. Ebben a tanévben környezeti, me-
se és kézműves területen szerveztünk tehetségmű-
helyeket, ahová nagycsoportos korú gyermekeink 
járhatnak, kiemelkedő adottságaiknak megfele-
lően. Intézményvezetőim támogatásával eredmé-
nyes jó gyakorlataink, szakmai tapasztalataink, 
pedagógiai módszereink átadására több alkalom-
mal bemutató foglalkozást, előadást tartottunk 
az óvodában megvalósítva a tudásmegosztást, az 
egymástól való tanulást. Mindezen feladatok ellá-
tásához a biztos hátteret a családom szolgálja, akik 
támogatnak és segítenek a mindennapok során. A 
pihenést, a kikapcsolódást és a feltöltődést a csalá-
dommal közös programok, a velük töltött idő je-
lenti számomra - mondja Harsányiné Szabó Ilona.

DE

„A biztos hátteret a családom jelenti”

Elhunyt Kovács Andrásné Zsuzsa néni született 
Czeglédi Adrienne, a Berekfürdői Veress Zoltán Ál-
talános Iskola nyugalmazott igazgatója, tanára. Em-
lékére a 2020. március 22-én (vasárnap) 14.00 órá-
ra meghirdetett emlékezés a jelenlegi járványügyi 
helyzetre való tekintettel elmarad.

Berekfürdő Községi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesület Karcagi Csoportja ezúton értesíti a tagságot, 
hogy a március 27-re tervezett csoportgyűlés elmarad.

A csütörtöki ügyeleteket bizonytalan ideig felfüg-
gesztjük.

Megértésüket előre is köszönjük!
Vezetőség

Lapzárta: 
2020. 

március 23. 
(hétfő) 

12.00 óra
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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)

- Kisebb volt az első, de nehéz 
visszaemlékezni ennyi idő után. Ha 
meg kellene említenem jelentő-
sebb káreseteket, akkor a 2017. au-
gusztusi hortobágyi nagy tüzet és a 
2019. évi püspökladányi gázrobba-
nást mondanám, ahol személyesen 
is részt vettem a kárfelszámolásban.

- Szolgálatparancsnokként azt 
gondolom, szerencsém van, mert 
a csoportomban mindenki tapasz-
talt tűzoltó, nem kell senkit külön 
felvilágosítani, pátyolgatni egy kár-
eseménynél, mindenki tudja, mi a 
dolga és végzi a feladatát. Most 
van két fiatal kollégánk, az ő ese-
tükben szükség lesz az én, illet-
ve a beosztottaim segítségére, de 
úgy gondolom ez nagyon könnyen 
megy már ennyi év után.    

- Valóban. Minden esethez más-
képp kell hozzáfogni a mentés-

kor. A látott tragédiák megviselnek 
bennünket is, de igyekszünk nem 
erre gondolni a mentéskor. Nekünk 
ez munka. Az esetek megbeszélé-
sére is van lehetőség, hiszen abból 
is lehet tanulni. Elsődlegesen már a 
káresemény után a gépjármű fecs-
kendőben, hazafelé jövet megbe-
széljük a történteket. Ha valakinek 
nagyobb gondot okozna egy tra-
gédia, bár nem emlékszem erre, 
akkor pszichológussal is meg lehet 
beszélni.

- Állandóan, bármelyik pillanatban 
bevetésre kész, nagyon jó a szolgá-
lati csoportom. Mivel nem minden-
nap van káresetünk, akkor sem pihe-
nünk bent a laktanyában. Azokban 
az időszakokban, amikor nem kell 
káresetet felszámolni, akkor napi-
rend szerint dolgozunk, illetve órák, 
kiképzések vannak. Elég változato-
san kitöltjük a nap 24 óráját. A gép-
járművezetőknek vannak vezeté-
si gyakorlatok, a többieknek pe-
dig telephelyeken, középületekben 
helyismeretiek, ami segíti a napra-
kész ismerteket egy adott épület-
ben, cégnél.

- Ha az ember leteszi a munkát, 
s hazamegy, még kicsit átgondol-
ja, mi volt aznap. Igaziból nincs ki-

kapcsolódás olyan szinten, hogy el 
tudjak szakadni teljes mértékben 
a tűzoltóságtól, napi szinten tar-
tom a kapcsolatot a másik két szol-
gálati csoport vezetőjével, az elöl-
járóimmal. Otthon szívesen ker-
tészkedem, barkácsolok. Ha vala-
mi elromlik, nem kell szerelőt hívni, 
megjavítom. Vannak gyümölcsfák 
és egy kis házi kertünk, ahol meg-
termeljük, ami kell a családnak. A 
kertészkedés, a kertben való tevé-
kenykedés kikapcsol. Igyekszem 
mindenre időt szakítani, a fiamra, 
a családomra. A munkámban pe-
dig megpróbálom magam fegyel-
mezni még akkor is, amikor esetleg 
olyat látok vagy tapasztalok, ami 
engem is megvisel. Ha visszamen-
nénk az időben, akkor is ezt a hiva-

tást választanám. A tűzoltóság, a 
katasztrófavédelmi munka embe-
rileg és szakmailag is tartást adott 
számomra és rengeteg olyan do-
loggal találkozom munkám során, 
amivel civilként nem. Órákat tud-
nék mesélni erről a hivatásról.

- Ha valaki elgondolkozik azon, 
hogy tűzoltónak jelentkezzen, an-
nak azt kell mondanom, ezt a szak-
mát nem lehet könyvből megtanul-
ni, a helyzeteket át kell élni, úgy-
hogy a gyakorlatias beállítottság 
fontos szempont. Azoknak ajánlom 
ezt a hivatást, akik a vonulós tűzol-
tóságot el tudják viselni, s jól veszik 
az akadályokat. 

DE

- Ez a hivatás az, ahol nem lehet 
csak rutinból dolgozni, minden 
eset más.

- Mit kell tudni a „C” csapatról?

- Kinek javasolja ezt a pályát?

- Mi jelenti a kikapcsolódást, ami-
kor innen hazamegy?

- Mi volt az első bevetése? Rög-
tön a mélyvízbe dobták, vagy ki-
sebb bevetések voltak?

- Hogyan lehet a tragédiákat fel-
dolgozni, hiszen amikor mi meg-
érkezünk egy kárhelyszínre, a 
tűzoltók már javában dolgokat 
vagy életeket mentenek.

A március 15-ei nemze-
ti ünnepünkre készülve a 
márciusi ifjakról beszél-
gettek, indulókra menetel-
tek, s emlékükre nemzeti 
színű zászlókat, huszár-
süvegeket és huszárkar-
dokat készítettek a Mada-

rász Imre Egyesített 
Óvoda Jókai úti Óvo-
dája Pitypang cso-
portjában Romhányi 
Sándorné tagóvoda-
vezetővel. A Süni cso-
port tagjai pedig hu-
szárokat rajzoltak, hu-
szárcsákót készítettek 
Molnárné Győri Erika 
óvodapedagógus ve-
zetésével.

Mindennapi boldog(talan)ságaink címmel a Déry-
né Kulturális Központban, a Rákbetegek Országos 
Szervezete karcagi csoportja meghívására március 
9-én, hétfőn dr. Zacher Gábor főorvos tartott elő-
adást az érdeklődőknek.

Mindennapi 
boldog(talan)ságaink

Kitüntették Kovács Krisztián tűzoltó hadnagyot

Így készültek az ovisok a nemzeti ünnepünkre
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- A kunhímzéssel 2012 óta foglalkozom, 
előtte gyapjúszövő voltam. Mindig vonzott a 
gyapjú, de egyre nehezebb volt a szőtteseket el-
adni, ezért éreztem úgy, hogy váltanom kell. 
Szerettem volna a karcagi hagyományokhoz 
kapcsolódni, így megtanultam a kunhímzést 
édesanyámmal közösen - magyarázza Nagy-
Pálné Pádár Ágnes, a Táncoló Tulipán Kunhím-
ző Csoport vezetője, aki Oláhné Lipták Erzsike 
népművész, a Háziipari Szövetkezet elismert  
kunhímző tervezője emlékére kezdte el meg-
tanulni az alapokat Erzsike anyukájától és Ily-
lyés Ferencnétől.

A megtanult motívumokkal először csak ap-
róbb darabokat hímzett, s azokat vitte a szőt-
tesei mellett vásárokba, hogy lássák, meg-
ismerjék az emberek ezt a gyönyörű kunsá-
gi hímzést is. Tavaly a vásározó formát lezár-
ta, azóta bemutatót és oktatást tart. Tavasz-
szal megalapította a Táncoló Tulipán Kunhím-
ző Csoportot is karcagi fiatal és nyugdíjas asz-
szonyokkal, életkort tekintve 40-70 év közöt-
tiek a tagjai.

- Csoportunk nevét a karcagi kunhímzés jel-
legzetes tulipánjáról kapta, amely nem kap-

csolódik a teljes minta többi elemé-
hez, hanem közöttük magában táncol, 
lábszerű kis kacsokon - mondja Nagy-
Pálné Pádár Ágnes, aki elkezdte kutat-
ni a régi, eredeti múzeumi mintákat, 
s azok újrahímzését, újragondolását 
tűzte ki célul. A csoport tavaly a városi 
gyermeknapon és a Karcagi Birkafőző 
Fesztiválon már bemutatót tartott. Jelenleg 12 
fő hímez Karcagon és 3 Budapesten.

- Ma már a Háziipari Szövetkezeti kun min-
táimat lecseréltem a régi, múzeumokban fel-
lelhetőekre. Fontos, hiánypótló feladatom-
nak tartom, hogy újrahímezzük ezeket a még 
meglévő, 200-300 éves régi karcagi párnavége-
ket, hogy legalább ugyanennyi ideig fennma-
radjanak, s ne enyésszenek el. Hosszabb távon 
pedig azt szeretném elérni, hogy a város mi-
nél több intézményét, középületét díszíthes-
sék a munkáink. Csoportunk megalakulásá-
ig csak egy-két asszony hímzett önállóan, sa-
ját gyűjtésű minták alapján. A kunhímzés ha-
gyománya azonban folyamatosan továbbha-
gyományozódik a hat - Karcag, Kisújszállás, 
Túrkeve, Mezőtúr, Berekfürdő, Kunmadaras 

- nagykunsági településen, ennek elismerése-
ként büszkék vagyunk arra, hogy 2019-ben be-
került az UNESCO Szellemi Kulturális Örök-
ség jegyzékébe a nagykunsági gyapjúhímzés, 
a mi kunhímzésünk. Ez felelősséggel is jár, hi-
szen a kunhímzés (gyapjúhímzés) egyik leg-
jellegzetesebb és leglátványosabb hagyomá-
nya a Nagykunságnak, természetesen a faze-
kasok, csipkeverők és a fafaragók munkái mel-
lett - magyarázza a csoportvezető, aki szívesen 
látja a kunhímzés iránt érdeklődőket kétheten-
te szombatonkénti foglalkozásaikon. Missziós 
hímző-mentő munkáját Budapesten is folytat-
ja, terítőivel, párnáival a budapesti Mestersé-
gek Ünnepén is lehet találkozni, ahol bemuta-
tót is tart rendszeresen.

DE

A gyapjúszövés után a kunhímzést sajátította el Nagy-Pálné Pádár Ágnes, 
aki ma már oktatja is a több mint 200 éves, a Nagykunságra jellemző hím-
zés tudományát a karcagi Táncoló Tulipán Kunhímző Csoport tagjainak és 
Budapesten az érdeklődőknek a Mesterségek Ünnepén.

Újra hímezik a régi mintákat 

Megjelent a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Tudományos Egyesület kiadásában a 
Jászkunság 6. évkönyve, amelyet a Csoko-
nai Könyvtárban Dr. habil. Örsi Julianna, a 
kötet szerkesztője ajánlott az érdeklődők 
figyelmébe február 26-án, szerdán.

Bemutatták a Jászkunság 
6. évkönyvét

Megyei hírek
A „Nagykunsági Templo-

mok Útján – Kulturális Tu-
risztikai Desztináció” elne-
vezésű projekt konzorciumi 
együttműködés keretében va-
lósult meg. A projekt záró saj-
tótájékoztatója március 6-án, 
pénteken Kunmadarason volt.

A megjelenteket - köztük F. 
Kovács Sándor országgyűlési 
képviselőt - Balogh Marian-
na polgármester köszöntötte, 
majd összefoglalta a 400 mil-
liós, vissza nem térítendő tá-
mogatásból megvalósult be-
ruházást.

A konzorcium vezetője Kun-
madaras Nagyközség Önkor-
mányzata, a bevont konzorciumi partnerek – 
Berekfürdő Községi Önkormányzat, Kenderes 
Városi Önkormányzat, Kisújszállási Reformá-
tus Egyházközség, Túrkeve Városi Önkormány-
zat – voltak. A projekt keretében megvalósult a 
Kunmadarasi Református Templom, a Berekfür-
dői Református Templom, a Kisújszállási Refor-
mátus Templom, a Kenderesi Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Templom és a Túrkevei Refor-

mátus Templom felújítása, valamint látogató-
barát fejlesztése, pihenőhely kialakítása is tár-
sult a felújítás mellé. A megszépült nagykunsá-
gi patinás épületek ezáltal a jövőben jobban be-
kapcsolhatóak lesznek a turizmusba, idegen-
forgalomba, és akár kulturális rendezvények, 
hangversenyek helyszínéül is szolgálhatnak 
majd.

DE

Nagykunsági Templomok Útján

HÍREK
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Tisztelettel tájékoztatjuk 
az érdeklődőket, hogy a

Karcagi Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézménye

március 25-re 
szervezett 

ISKOLANYITOGATÓ 
programja 

a járványügyi helyzet 
miatt elmarad.

HIRDETMÉNYEK

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2020. április 3-tól 2020. április 4-ig
Abony – Szolnok állomások között

végzett pályakarbantartási munkák miatt a
100 [Budapest -] Szolnok - Debrecen vasútvonalon

az S6108 sz. vonat módosított menetrend 
szerint közlekedik.

Ceglédről 1 perccel korábban (22.23.), 
Abonyból 1 perccel később (22.36.) indul, 

Szolnokra 1 perccel később (22.46.) érkezik. 
Szolnoktól a menetrendje változatlan.

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2020. március 29-én
a nyári időszámítás bevezetése miatt a 2610, 2620, 

2849, S6009, 36710 és a 2919 sz. vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek, valamint a 2630 sz. 

vonat (Budapest-Nyugati indul: 01.43, Szolnok 
érkezik: 03.24) nem közlekedik.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje
megtalálható az állomási pénztáraknál,
ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a

MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán
és a www.mavcsoport.hu honlapon.

A vasútvonal részletes vágányzári 
menetrendje megtalálható az állomási 

pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, 
illetve elérhető a MÁVDIREKT 

+36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán
és a www.mavcsoport.hu honlapon.

Kedves 
Vendégeink!
Karcag Város Polgár-

mesterének 1/2020. (III.16.) 
számú utasítása alapján, a 
Kormány 40/2020. (III.11) 
Korm. rendeletében ki-
hirdetett veszélyhelyzet-
re tekintettel, a koronaví-
rus járvány terjedésének 
megakadályozása érde-
kében a Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft. által 
üzemeltetett Akácliget 
Gyógy- és Strandfürdő 
és valamennyi ágazata 
(gyógyászat, kereskedel-
mi szálláshelyek) határo-
zatlan ideig zárva tart.

Megértésüket köszönjük!
A Nagykun Víz- és 

Csatornamű Kft. 
vezetősége

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - cso-
portvezető (Karcag),

 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag, Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Pék - betanított pék (Karcag),
 - Kőműves (Göd és környéke),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztá-
lyon (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 Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

aktuális állásajánlatai:

Kedves 
Olvasóink!

Következő 
lapszámunk 

2020. március 27-én 
jelenik meg.

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést oko-
zó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek el-
hárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő in-
tézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet alap-
ján, a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetre és a kor-
mányzati intézkedésekre tekintettel fenntartói jogkörében el-
járva 2020. március 16-tól az alábbi intézkedéseket rendelte el:
 - az Idősek Otthonában látogatási tilalmat visszavonásig,
 - a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intéz-

ményének és a Madarász Imre Egyesített Óvoda bezárá-
sát előre nem látható időpontig,

 - a gyermekétkeztetés bölcsődében, az óvodákban és az is-
kolákban továbbra is folyamatosan biztosított. Ameny-
nyiben az ellátást továbbra is igénybe kívánják venni, az 
érintett intézményben jelezzék,

 - a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár minden telephelye (Kulturális Központ, Könyvtár, 
Sportcsarnok, Sportpálya) 2020. március 16. napjától ha-
tározatlan időre zárva tart,

 - a Györffy István Nagykun Múzeum és telephelyei határo-
zatlan időre zárva tartanak,

 - az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 2020. március 17-től 
határozatlan ideig zárva tart.

Dobos László
polgármester

LAKOSSÁgi TÁJÉKOZTATó

Tájékoztató
A Nagykun Horgász Egyesület irodájában 

az ügyfélfogadás a kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel, a koronavírus járvány terjedésének 

megakadályozása érdekében
március 23-tól (hétfőtől) átmenetileg szünetel.

Vezetőség

A KÁTAi gÁbOr gyógySZerTÁr 
NyiTvATArTÁSÁvAL KApcSOLATbAN

A veszélyhelyzetre való tekintettel 
a Kátai Gábor Gyógyszertár 

(Zöldfa utca 48.) nyitvatartása 
2020. március 17 - 2020. június 30-ig 

az alábbiak szerint módosult:
hétfőtől-péntekig: 06.00 - 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 10.00 - 16.00 óráig

Nagyné László Erzsébet
főigazgató

TÁJÉKOZTATó 

FeLHívÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a kialakult 

járványügyi helyzetre tekintettel a Karcagi Rendőrkapitány-
ságon a kapitányságvezetői fogadóórákon való személyes 
részvétel 2020. március 23-tól bizonytalan ideig szünetel.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a rendőrkapitány-
ság épületébe csak különösen sürgős esetekben jelenjenek meg 
személyesen, az elektronikus ügyintézés lehetősége biztosított.

dr. Karsai Lajos r. alezredes
kapitányságvezető
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2020. március 20. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
 - Interjú Dobos László 
 polgármesterrel
 - Sajtótájékoztató a Városházán
 - Megemlékeztek a Városházán
 - A koronavírus hatásai városunkban
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Szak-Ma bál 2020
21.50 Karcagi Tükör

2020. március 23. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport

2020. március 24. kedd 
(ismétlés 2020. március 25. 
szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.10 Látogató - erdélyi utazás
19.40 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.50 Nagykunsági Híradó 
21.10 Karcag Sport: Karcag - Mezőtúr 
 megyei I. osztályú felnőtt férfi 
 bajnoki labdarúgó-mérkőzés

2020. március 26. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcagi Tükör
21.50 Karcag Sport

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

Március 21. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 

9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Március 22. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 

(Kórház utca)          

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

Anyakönyv
Születés

2020. március 12.
Bakó Anita - Garics Rudolf
Kg., Püspökladányi út 62.

Anita 

2020. március 13.
Marinyák Rita Krisztina - 
Szabó Sándor
Kg., Sándor utca 15. 

Maja

Halálozás
Nagy Ferencné 
(Hírmondó Erzsébet)
 (1930)
Csombordi János Imre 
 (1933)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Március 21-22. 
 dr. Terjék Imre 
 Karcag, Duna utca 7. 
 Tel.: 06/20-939-4650

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező 
felsőoktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában tanu-
lók 2020 I. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 

A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó
 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, 

vagy középfokú iskolában nappali tagozatos tanulmá-
nyokat folytat,

 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban 
meghatározott tanulmányi átlagot,

 - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg 
a 85.500 Ft-ot.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.

karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető 
a Karcagi Polgármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). 
A beadás határideje: 2020. március 31. 
Az elbírálás határideje:  2020. április 30.  

Karcagi Polgármesteri Hivatal

pályázati felhívás

KÖSzÖNETNyILVÁNíTÁS
Ezúton mondunk köszönetet az 

Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár 
munkatársainak a néhai Demjén 
Lajosné: Az „áldott” Karcag című, új-
ra megjelentetett kötete bemutató-
jának színvonalas megrendezéséért.

A kiadványból 1-1 példányt szeret-
nénk a városi oktatási intézmények 
(általános és középiskolák) könyvtá-
rai részére díjmentesen felajánlani. Az intézmények a 
köteteket a Csokonai Könyvtárban (Püspökladányi út 
11.) vehetik át.

Ugyanitt nyitvatartási időben lehetőség van a könyv 
megvásárlására is.

Ezen kívül kapható a Fűben-Fában Bio-Patikában 
(BHG üzletsor), valamint a Tőkés Kerámiában (Madarasi 
út 14.).

a kiadók

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a talajter-
helési díj bevallásának és megfizetésének határideje: 

2020. március 31.
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt az in-

gatlan tulajdonost terheli, aki a rendelkezésre álló 
szennyvízcsatorna hálózatra nem köt rá, és engedé-
lyezés alá tartozó szennyvízelvezetést alkalmaz, ideért-
ve az egyedi zárt szennyvíztározót is.

A 2019. évre vonatkozó talajterhelési díjat ingatla-
nonként külön-külön kell bevallani és megfizetni a 
Karcag Városi Önkormányzat 12053005-01000953-
01200009 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírá-
sok értelmében a gazdálkodó szervezetek (ideértve az 
egyéni vállalkozókat is) kötelesek az adóhatósággal 
elektronikus úton kapcsolatot tartani. Ennek értelmé-
ben bevallási kötelezettségüket is elektronikusan kell 
teljesíteniük. A bevallás teljesítéséhez rendszeresített 
nyomtatvány az E-önkormányzat portálon elérhető, 
valamint az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is 
benyújtható.

A bevallási nyomtatvány letölthető: www.karcag.hu/
e-ügyintézés/adóügyek/talajterhelési díj.

További felvilágosítás kizárólag telefonon a 06/59-500-
652, a 06/59-500-655 és a 06/59-500-656-os telefonszám-
okon kérhető illetve e-mail címen: ado@ph.karcag.hu.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

TÁJÉKOZTATó
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Ingatlan
Karcagon, a Rózsa utca 14. 
szám alatt 700 m2-es, össz-
közműves telken régi típu-
sú családi ház eladó. Tel.: 
06/30-656-9406.
Karcagon 70 m2-es felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.
Kunmadarason családi ház 
(2 szoba, konyha, fürdőszo-
ba, előfolyosó, gázfűtéses és 
cserépkályhás) olcsón, ked-
vező áron eladó. CSOK igé-
nyelhető rá. Ár: 1.800.000 Ft. 
Tel.: 06/30-853-4323.
Berekfürdőben, fürdőhöz kö-
zel (40 méterre), a Seregély 
utca 3. szám alatt lakóház el-
adó. 1,5 szoba, előfolyosó, 
főzőfülke, csodálatos udvar, 
kiemelt, frekventált helyen. 
Tel.: 06/30-853-4323. 
Eladó a Kisvénkert, Kékvirág 
utcában 939 m2-es kert, fele 
felkerítve, fúrt kút és lakóko-
csi rajta. Simson S50 B/1, ere-
deti papírokkal eladó. Tel.: 
06/30-216-9216.

K arcagon ker tes  ház a -
mat elcserélném ráfizetés-
sel vagy értékegyeztetés-
sel nagyobbra (minimum 
2,5 szobásra). Társasházi la-
kás és kertes ház is érdekel, 
jó elosztású és állapotú. Tel.: 
06/30-480-4994. 

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.
Kopasztott csirke eladó! 
Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.

Állás
Segédmunkást vagy be-
tanított munkást keresek 
Karcagra. Feladatkör: ve-
gyes munkák (gép mellet-
ti kisegítőmunka és egyéb 
kisebb mély építési mun-
kák). Jogosítvány előny! 
Munkájára igényes, dolgoz-
ni akaró személyt keresek.  
Érdeklődni: Út-Kurucz Kft. 
Tel.: 06/30-955-3955.

Vegyes
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.
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.
Eladó Daewoo Kalos 1200-
as jó állapotban, másfél éves 
műszakival Karcagon. Tel.: 
06/30-452-0950.
Robi 151-es kerti traktor 
(pótkocsival, rotakapával, fű-
nyíró és szivattyúadapterrel), 
kézi vetőgép, kerti szerszá-
mok (kapa, villa, stb.), mobil 
kemence eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.
Kertet művelni akaró tago-
kat keres kertbarát kör egye-
sületünk. A tevékenységhez 
termőföldet biztosítunk. Tel.: 
06/30-473-5017.
Vásárolnék mindenféle ré-
giséget, hagyatékot (tol-
lat, dunnát, párnát, fatek-
nőt, babakádat, spalettát, 
hentelőasztalt,  gyalupa-
dot, porcelánokat, stb.). Tel.: 
06/30-304-9643. 
Asztali számítógép eladó. A 
vásárlás idejét, helyét igazo-
ló számlák megvannak. Tel.: 
06/30-286-6620.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhaj-
lító, körgyűrűhajlító, kovács 
satu, kovács üllők, kovács-
tűzhely eladók. Tel.: 06/59-
313-369.
Eladó tavaszi árpa, 160x160-
as zártszelvény. Tel.: 06/70-
560-7569.

Hagyományos gyümölcs-
facsemeték áron alul el-
adók! Szilva (6 fajta), Pándy 
meggy+porzó, fügefa, birs-
alma, dió, málnák, szamó-
cák, szőlők, szedrek, orgo-
nák, hibiszkuszok (4 szín-
ben), stb. Karcag, Kinizsi utca 
45. Tel.: 06/30-266-2859.
Whirlpool felültöltős mosó-
gép, négykerekű gyermek-
gokart és Adidas focicipők 
(38, 40, 42-es méretben) el-
adók. Tel.: 06/30-856-6981.
Zsalukő, pillérzsalu, kémény-
tégla, üst, kéziszivattyú el-
adó. Tel.: 06/30-647-6496.

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 felesle-
gessé vált dolgait! (Fém, mo-
sógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, bojler, autó- és motorak-
kumulátor.) 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.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 

Növény védelmi szakirá-

nyítást  szerződéskötés-

sel, számlaképesen válla-

lok. Kenyeres László okleve-

les növényorvos, tel.: 06/30-

785-0690.

Vállalok cipzár bevarrást ka-

bátba, nadrágba, ruhafel-

hajtást, függönyszegést és 

otthonkavarrást. Tel.: 06/70-

527-0343.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt 
hirdetőink!

Március 23-tól 
az ügyfélfogadást 
meghatározatlan 

időre felfüggesztjük, 
és így 

készpénzfizetéses 
apróhirdetéseket 

sem áll módunkban 
felvenni.

Telefonon és 
e-mailen elérhetőek 

vagyunk.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SzERKESzTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

10 HA területű, 204 AK 
értékű föld eladó 

Füzesgyarmat határában,
a műúttól 3-400 

méterre, gépjárművel 
jól megközelíthető 

helyen. Tehermentes, a 
vevő rögtön művelheti, 

bérbe adhatja. 
Ár: 19,5M Ft 

Email: elado.fold@outlook.com 
Tel.: +36-30-369-0250

Tisztelt Ügyfeleink!
Társaságaink kiemelt célja közösségünk minden tagjá-

nak védelme, a járvány hazai terjedésének megakadályo-
zása, a járvánnyal összefüggő kockázatok csökkentése. 

A jelen helyzetre való tekintettel 

Személyes ügyintézés helyett az alábbi elérhetősége-
inken állunk rendelkezésére:
Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetősége: 06/59-503-317
Ügyfélszolgálatunk az alábbi működési időben fogadja 
hívásaikat:
Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.00,  
Péntek:  8.00-12.00 óra között
E-mail: info@ktkkft.hu

A közszolgáltató az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. az 
alábbi elérhetőségeken fogadja hívásaikat:
Telefax és panaszvonal (06/59-510-011): hétfőtől va-
sárnapig 0-24 óráig.
Levelezési cím: NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 5350, Ti-
szafüred Húszöles út 149.
E-mail cím: info.tisza@nhsz.hu
A honlapon a szolgáltatásokról teljes körűen tájéko-
zódhat: www.nhsztisza.hu

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

ügyfélszolgálatunk látogatását 
meghatározatlan időre felfüggesztettük.
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SPORT

Újabb országos sikereket ért el Tóth Réka, a 
Karcagi Sportegyesület Birkózó Szakosztályá-
nak tagja, a Karcagi Nagykun Református Ál-
talános Iskola 6. b osztályos tanulója. Ősszel a 
diákolimpiai döntőn bajnoki címet szerzett, s 
mellé még tavaly magyar bajnok is volt. S most 
válogatói edzésre is behívták.

- Tokodon volt az országos serdülő válogató és 
minősítő verseny, ahol még serdülő korosztály-
ban nem birkóztam - diák korcsoportban vagyok 
jelenleg -, így kicsit nehezebb is volt idősebbek-
kel versenyezni. Négy meccsemből hármat tussal 
nyertem, egyet elveszítettem, így lettem 3. A dön-
tőbe jutásért egy tőlem két évvel idősebb lány-
nyal versenyeztem, már kicsit el is fáradtam, így 
tudott most legyőzni. Amikor felmegyek a sző-
nyegre, még nagyon izgulok, de amikor a bíró 
elindítja a mérkőzést, már semmit nem hallok, 
csak az ellenfélre koncentrálok - árulja el sikeré-
nek titkát, de hallgat az edzőjére is, ahogy ő ké-

ri, a fél fülét kint hagyja, azaz meghallja, mit ta-
nácsol neki: azaz okosan, vagy dobjam hátra a lá-
bam, nyomjam le a fejét és menjek mögé, mert az 
2 pont - mondja a fiatal lány, aki a sport mellett 
az iskolában, a tanulásban is jeleskedik.

- A verseny után Urbán Zoltán edzőm jó hír-
rel érkezett hozzánk, mert felhívta Kapuvári Gá-
bor válogatott edző, aki a serdülő magyar válo-
gatottba keres versenyzőket. Ide hívtak meg a vá-
logatóedzésre, ismerve eredményeimet, szeretne 
megnézni edzés közben. Nagyon izgultam az ele-
jén, hiszen több Európa Bajnokot is láttam ott, az 
edzés nagyon kemény, de jó volt. A válogatott keret 
tagjaival fogok havonta Budapesten edzeni. Lehet, 
hogy mire elérem a korcsoportot, beedzem magam 
a serdülő válogatottba is. Úgy tudom az edzőmtől, 
hogy nem volt még Karcagról, akit ilyen fiatalon 
meghívtak válogatotti edzésre, ami nagyon nagy 
büszkeség számomra. Tótkomlósi Csenge is volt 
a serdülő rangsoroló versenyen, ő 2. lett, őt is be-
hívták a legközelebbi válogatotti edzésre - mond-

ja Réka, akinek nagy birkózó tervei vannak, hiszen 
szeretne jövőre az Európa Bajnokságon elindulni, 
ahol dobogós helyre pályázik. Később világbajnok 
és birkózó olimpiai bajnok is szeretne lenni. 

DE

Karcagról ilyen fiatalon még senkit 
nem hívtak válogatotti edzésre

Megyei I. osztályú bajnokság
2020. március 08. (vasárnap)
Jászkisér-Karcag 0-2 (0-0)

A karcagi labdarúgócsapat most 
idegenben - a Jászságban - lépett pá-
lyára. A múltkori, hazai fiaskó után 
egy jó eredmény elérésében remény-
kedtek a csapat játékosai. Végül ezt 
a célt sikerült elérni, de ez a mérkő-
zés nemcsak erről lett nevezetes.

A vendégcsapat - ahogy az össze-
állításban is kitűnik - több fiatalt is 
pályára küldött.
Az összeállítás a következő volt:
Belényesi - Kovács L., Orosz, Sző-
ke N., Fábián, Szivós Gy., Szivós G., 
Szentannai, Domokos A., Ballók, 
Balajti.
Cserék: Kovács G., Andrusek.
Edző: Orosz István.

A 6. percben Berkes nagy hely-
zetben - 11 méterről - csúnyán a 
kapu mellé lőtt. A 7. percben egy 
jobb oldali vendégtámadás so-
rán Szivós G. fejesét Vincze még 
a gólvonal előtt megfogta. A 10. 
percben Sipos elől Belényesi me-
rész vetődéssel megszerezte a lab-
dát. A 16. percben Badalik fordu-
lásból lőtt, de Belényesi a jobb ka-
pufa előtt megfogta a labdát. A 
30. percben Badalik nagy helyzet-
ben a bal kapufa mellé helyezett. A 
32. percben Balajti balról beadott, 

Szivós G. nagy helyzetben a kapus 
kezébe fejelte a labdát. A 37. perc-
ben Vodicska közeli kapáslövését 
Belényesi kitenyerelte. A 39. perc-
ben Ballók 18 méterről küldött lö-
vését Vincze a bal felső sarok előtt 
szögletre tenyerelte. A 48. perc-
ben Ballókot felvágták a tizenha-
toson belül, 11-est ítélt a játékveze-
tő. A büntetőt Szentannai a jobb al-
só sarokba lőtte (0-1). Az 50. perc-
ben Domokos A. 20 méterről lőtt, 
Vincze kapus oldalra kiütve védett. 
Az 56. percben Kovács L. szögletét 
Ballók közelről a felső léc fölé fejel-
te. A 71. percben Szivós Gy. beadá-
sába egy védő fejjel belenyúlt. A le-
pattanó labdát Ballók Szentannai 
elé passzolta, a középpályás pedig 
a bal felső sarokba bombázott (0-
2). A 74. percben Harsányi 15 mé-
teres lövését Belényesi kiütötte. A 
77. percben Harsányi közeli lövésé-
be Belényesi belevetődött, a labda 
a mezőnybe pattant. A 82. percben 
Berkes kapura fordult, de 8 méteres 
bombája szerencsére a jobb kapu-
fa mellé ment. A 89. percben Balajti 
lerázta védőjét, beadása átszállt a 
védők feje fölött. Domokos A. kö-
zelről a felső léc fölé lőtt.

Orosz István edző a mérkőzés 
után a következőt nyilatkozta: - Bol-
dog születésnapot kívánunk a csapat 
nevében Szentannai Zoltánnak!

B.I.

Születésnapra szánt győzelem volt POSTALÁDA

A 2020. március 6-án megjelent Karcagi Hírmondó Postalá-
da rovatában a Györffy-Téka Olvasóverseny 2. évfolyamának 
eredményeit sajnálatos módon tévesen jelentettük meg. 

A 2. évfolyam eredményei helyesen:
1. Szabó Máté (Karcagi Nagykun Református Általános Isko-

la, felkészítő: Kuruczné Katona Éva), 1. Bagdi Janka (Györffy 
István Katolikus Általános Iskola, felkészítő: Csináthné Bakó 
Éva Erzsébet), 2. Nagy Kamilla (Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola, felkészítő: Pallagi Bernadette), 3. Melegh Zsolt 
(Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, felkészítő: 
Ferenczi Péterné).

A hibáért az érintett tanuló, felkészítő pedagógus és az iskola 
szíves elnézését kérjük.

Tisztelettel:
Kovács Miklós Istvánné igazgató

Györffy István Katolikus Általános Iskola

Helyesbítés


