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SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A ,,FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIÉPÍTÉSE A
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM INTÉZETEINÉL” CÍMŰ PROJEKT
A Karcagi Szakképzési Centrum a KEHOP-5.2.11-16-2017-00134
azonosító számú ,,Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Karcagi Szakképzési
Centrum Intézeteinél” című pályázaton 153,70 millió vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében Európai Uniós
forrásból, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetésből valósult meg. Projekt megvalósítási ideje:
2017.07.01-2018.05.31
A projekt célja: az Intézményekben megvalósított fejlesztés hozzájáruljon a megújuló energiaforrás felhasználás
növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez. Ennek eredményeként a meglévő fosszilis
alapú villamosenergia felhasználásának megújuló energiaforrásra való teljesen vagy részlegesen kiváltását
valósítottuk meg.
A projekt keretében a Centrum 6 tagintézményének 8 helyszínén napelemes rendszer került kiépítésre:
- Karcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4.
- Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30-32., és Kossuth Lajos út 15-17.
- Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma
5400 Mezőtúr, Földvári út 8.
- Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5420 Túrkeve, József Attila u.23.
- Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 37. és Vég u. 8.
- Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.
A projekt keretében 1 000 db, összesen 268,33 kWp teljesítményű áramtermelő napelem került elhelyezésre az
épületek tetőszerkezetén. A kiépített napelemes rendszer inverteren keresztül csatlakozik a hálózatra.
A beruházásnak köszönhetően nem csak az intézmény energiafogyasztásának költsége csökkent, hanem elősegíti
annak környezetbarát működését is. A megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárul a káros anyag kibocsátás
csökkentéséhez, és nagyban népszerűsíti a projektben részt vett iskolák diákjai körében a megújuló energiaforrások
hasznosítását. Összegezve elmondható, hogy a megvalósult fejlesztés teljes mértékben megfelel a 21. századi
követelményeknek, és a napelemes rendszerekkel ellátott épületek a modern kor minden alapkövetelményét teljesítik
energiahatékonyság szempontjából.
A projektről bővebb információt a www.karcagiszc.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Pandur Lászlóné, projektmenedzser
Tel.:59/500-130, e-mail:karcagiszc@gmail.com

Az Ilosvai Varga István Városi művelődési Központ
és Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
2018. augusztus 13-18. között rendezi meg a Legénybot alkotótábort
A tábor fő proﬁlja továbbra is a Nagykunság népi díszítőművészetének, tárgyi kultúrájának valamint a településünk
helytörténeti örökségének megismertetése a 7-14 éves gyermekekkel. A programra azonban a felnőttek jelentkezését is várjuk.
A tábor meghívott vendége Csáki Ildikó szalmafonó, népi
iparművész Ágasegyházáról. Állandó mesterünk Szűcs Andrea,
a népművészet ifjú mestere agyagozást tanít.
További tevékenységek: fafaragás – szövés – gyöngyfűzés –

szalmafonás – csipkeverés – kunhímzés – nemezelés – batikolás
– papírfonás
Délutáni programok: kerékpártúra, strand, látogatás a
Kunsági Kiállítóházba, helytörténeti előadás és vetélkedő, népi
játékok, szabadtéri főzés.
Augusztus 18-án kirándulás Palócföldre.
Részvételi díj: 1200 Ft/nap Jelentkezés: augusztus 3-ig, a
művelődési központban lehetséges.

Jelentkezési lap
Alulírott ………………………….………………név………...…...……………………..lakcím
……………………………….telefonszám……………………..életkor, részt kívánok venni a kunhegyesi Ilosvai Varga
István Városi Művelődési Központ által meghirdetett XXVII. Legénybot Alkotótáborban 2018. augusztus 13-18. között.
Választott tevékenység:………………………………………………………………………….
A részvételi szándékot 2018. augusztus 3-ig kérjük jelezni! A részvételi díjat (7.200 Ft)
a jelentkezéskor, de legkésőbb a tábor első napján kérjük beﬁzetni. Naponkénti ﬁzetés is lehetséges: 1200 Ft/nap.

