
A hagyományokhoz híven 
2018-ban is megrendezte a 
Kátai Gábor Kórház a Fenyő-
ünnep címet viselő karácso-
nyi ünnepségét december 14-
én, pénteken. A rendezvény-
re az általános iskolások ün-
nepi műsorral készültek.

A kórház aulájában felállított 
karácsonyfánál Nagyné László 
Erzsébet főigazgató és Szilágyi 
Lajosné, a Kátai Gábor Alapít-
vány kuratóriumi elnöke kö-

szöntötte a dolgozókat. Szilágyi 
Lajosné elmondta, hogy számá-
ra ez a fenyőünnep az egyik leg-
kedvesebb nap az évben. - Egy-
részt azért, mert az alapítvány, 
ha csekélységeket is, de mindig 
elhelyez valamilyen ajándékot, 
meglepetést a karácsonyfa alatt. 
Másodszor pedig azért, mert 
úgy gondolom, hogy nagyon sok 
mindenben tudtuk támogatni a 
kórházat, és szeretnénk megkö-
szönni minden egyes dolgozó-
nak az alapítvány felé áradó ked-

vességet és szeretetet – fogalma-
zott a kuratórium elnöke, majd 
jelképesen átadta az alapítvány 
ajándékait. - 2017. július 1-jétől 
az Ápolási Osztály bérelt 24 db 
elektromos ágyat, amelynek a 
bérleti szerződése lejár, és ezt a 
Kátai Gábor Alapítvány megvá-
sárolja, még ebben az évben kifi-
zetjük. Így január 1-jétől ezek a 
korszerű elektromos ágyak már 
a kórházat gazdagítják.

 (Folytatás a 4. oldalon...)
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Milyennek ítéli meg a 2018-as agrár-
évet, városunk fejlődését? Többek között 
ezekről beszélgettünk karácsony előtt dr. 
Fazekas Sándor korábbi földművelésügyi 
miniszterrel.

- Ön volt a leghosszabb ideig regnáló föld-
művelésügyi miniszter hazánkban. Két cik-
luson át, azaz nyolc évig töltötte be poszt-
ját, és az idén még fél évet dolgozott minisz-
terként. Miniszter úr! Hogyan értékeli az idei 
agrárévet?

- Folytatódott a magyar mezőgazdaság erő-
södése, fejlődése, hiszen az idén is egy egé-
szen jó termést sikerült betakarítani a mostoha 
időjárási viszonyok, a forróság és az aszály elle-
nére. Talán nem is látszott ennyire tűrhetőnek 
ez az esztendő április-május környékén. A gaz-
dák megbirkóztak a szárazsággal, és az a tu-
dás, ami a művelésben, a gazdálkodásban fel-
halmozódott náluk, az most jól láthatóvá vált. 
Bízom benne, hogy ez az esztendő is megala-
pozza a következőt. Most ősszel azért volt né-
mi csapadék, és így folytatódhat az a folyamat, 
ami 2010 óta azt eredményezte, hogy a ma-
gyar mezőgazdaságnak a kibocsátása másfél-
szeresére nőtt, 70 ezer új munkahely jött létre 
az élelmiszergazdaságban, s így Európában az 
első-második helyen vagyunk a fejlődés üte-
mét tekintve. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

„Karcag továbbra is fejlődési pályán van”

Fenyőünnep a kórházban

Az új év első Jász-Nagykun-Szolnok megyei babája a Me-
zőtúri Kórházban látta meg a napvilágot. A Kátai Gábor 
Kórház első vidéki újszülöttje január 1-jén délután született 
Karcagon. Alexandra Léna, a kunmadarasi kislány 18 óra 50 
perckor 3200 grammal látta meg a napvilágot. 

3450 grammal január 2-án született meg Judit, az év első 
karcagi újszülöttje (képünkön). A család már nagyon várta 
az érkezését, aki az első gyermek a karcagi családban. 

Dr. Farkas Béla, a Szülészeti-nőgyógyászati osztály osz-
tályvezető főorvosa elmondta, hogy a kislányok természe-
tes úton születtek, egészségesek.

A karcagi Kátai Gábor Kórházban átlagosan 600-700 új-
szülött születik évente. Országos szinten is kiemelkedő, 
hogy 25% alatti császármetszés számot produkálnak, ez jó-
val az országos átlag alatt van. Az orvos kiemelte, hogy ez 
azért lehetséges, mert az intézmény alkalmazkodik az egyé-
ni kívánságokhoz, sok édesanya a spontán szülést részesí-
ti előnyben.

Judit az év első 
karcagi újszülöttje
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(...folytatás az 1. oldalról)
Nagyon nagy feladatok előtt 

áll a mezőgazdaság, az öntö-
zés, a klímaváltozáshoz való al-
kalmazkodás éppúgy komoly 
feladat, mint ahogy az, hogy 
átvegyük az agrárdigitalizáció 
eredményeit, a számítógé-
pes megoldásoknak, a számí-
tástechnikai megoldásoknak 
az eredményeit. Küszöbön áll 
egy új EU-s agrárpolitika is, 
ahol nagyon komoly források-
ról születik majd döntés. Bí-
zom benne, hogy ezzel is meg 
tudunk majd birkózni.

- Minisztersége alatt szám-
talan agrárintézkedést hoz-
tak. Hogyan értékeli az emlí-
tett időszakot és eredményeit?

- Elsősorban nem nekem kell 
értékelni ezt az időszakot. A 
szavazók több alaklommal vé-
leményt nyilvánítottak. Mind 
2014-ben, mind 2018-ban el-
mondhatjuk, hogy a magyar vi-
dék teljes mértékben a FIDESZ-
KDNP jelöltjeit támogatta. Eb-
ben nyilván sok intézkedésnek 
van szerepe, politikai, gazdasá-
gi dolgoknak egyaránt, de azt, 
hogy a magyar mezőgazda-
ság az elmúlt nyolc évben talpra 
állt, kilábalt a válságból és folya-
matosan erősödött - rengeteg 
munkával, amelyért köszönet a 
gazdáknak -, mutatja azt, hogy 
jó irányba haladunk. Ez jelent 
meg a választási eredmények-
ben, abban, hogy megszűntek a 
gazdademonstrációk, és abban 
is, hogy gazdapiacokon, üzletek 
polcain magyar termékekkel, 
borkiválóságokkal, pálinka ki-
válóságokkal, nemzeti parki ter-
mékekkel, kézműves élelmisze-
rekkel találkozatunk. Nőtt a ma-
gyar élelmiszerek iránti érdek-
lődés, és az exportunk is erő-
södött. Szerintem ezek mutat-
ják azt a tendenciát, ami sok-sok 
munkával lett kialakítva, felépít-
ve, hogy igenis a magyar élelmi-
szergazdaság az a világ élvona-
la irányába halad, Európában is 
a leggyorsabban fejlődők kö-
zött és a legerősebbek között 
vagyunk.

- Nagy hangsúlyt fektettek 
a szakképzésre. Több közép-
iskola a Földművelésügyi Mi-
nisztérium fenntartásába ke-
rült.

- Felállt egy egységes ag-
rár-szakképző intézeti háló-
zat, iskolahálózat. Ma mintegy 
60 tagintézményből áll, és fo-
lyamatos az utánpótlás, tehát 
nem csökkent a gyereklétszám 
különösebben, és elmondhat-
juk, hogy az egyes szakmákat a 
gazdák, az Agrárgazdasági Ka-
mara véleményének a figye-
lembe vételével indítjuk be, il-
letve iskolázzuk be. Hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy meglegyen 

az utánpótlás a gazdatársada-
lom részére.

- Minden időszaknak meg-
volt a stratégiája, a kampá-
nya. Most, a karácsonyi idő-
szakban a halfogyasztás fon-
tosságára hívják fel a figyel-
münket. Eredményesek vol-
tak ezek a kampányok? Több 
halat fogyasztunk?

- Megduplázódott a halfo-
gyasztás 2010 óta. Ebben az 
eredményes termelésnek, a 
marketingnek is jelentős szere-
pe van, illetve annak, hogy visz-
szatértünk jó néhány olyan ha-
gyományhoz, ami a gazdák szá-
mára megélhetést, piacot je-
lent. A tógazdaságok fejlesz-
tése, a különböző EU források-
nak a felhasználása is ütemesen 
történt, és most elmondhatjuk, 
hogy ilyenkor, amikor szezon 
van, megvan a megfelelő mar-
keting is, hogy figyeljünk oda 
ezekre a kiváló élelmiszerek-
re. Nemcsak a halra mondható 
el ez, a kiváló minőségű sertés-
húsra vagy akár a mézre is.

- Jelenleg országgyűlési 
képviselőként dolgozik. Mi-
lyen feladatai vannak? Mely 
bizottságoknak a tagja?

- A parlamenti munkámat 
fémjelzi, hogy nem szakadtam 
el a mezőgazdaságtól, tehát 
benne vagyok a Mezőgazda-
sági Bizottságban, ennek egy 
kertészeti albizottságában, és 
dolgozom a Törvényalkotási Bi-
zottságban is, amely a legna-
gyobb munkacsoportja az Or-
szággyűlésnek. Tulajdonkép-
pen valamennyi jogszabály 
végleges formáját megelőző ál-
lapotában kerül ez elé a bizott-
ság elé. Emellett kiadványokkal 
is foglalkozom, a katolikus egy-
házzal együtt jelentettünk meg 
a közelmúltban egy hézagpót-
ló családtörténeti munkát Kar-
cagon, előadásokat tartok a 
Közszolgálati Egyetemen. Leg-
utóbb a világélelmezés kérdé-
seivel foglalkozó előadást tar-
tottam mintegy nyolcvan ér-
deklődő hallgató előtt.

- Karcag vonatkozásában 
2018 a beruházások éve. Ho-
gyan látja városunk fejlődését?

- Karcag továbbra is fejlődé-
si pályán van, és én igyekszem 
munkámmal Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő urat, a 
körzet képviselőjét, Dobos Lász-
ló polgármester urat, az önkor-
mányzatot, valamennyi karca-
git segíteni, illetve a körzetben 
megjelenő különböző témák-
nál, ahol szükséges, közreműkö-
döm a megoldásban. Örülök an-
nak, hogy az idén olyan régóta 
esedékes fejlesztések megvaló-
sultak, mint a Kisújszállási útnak 
a felújítása, játszóterek újultak 
meg, óvoda felújítás zajlik, te-

hát ezek mind mutatják, hogy a 
város gyarapodik, fejlődik. A jár-
dafelújításoktól kezdve külön-
böző cégek beruházásáig terjed 
ez a skála, és bízom abban, hogy 
a Rendőrkapitányság épülete is 
hamarosan elkészül, hiszen lát-
szik, hogy most már vége fe-
le van ez a nagy munka, és egy 
olyan középülettel leszünk gaz-
dagabbak, amelyre már évtize-
dek óta nagy szükség van.

- Az Országgyűlés megsza-
vazta a Túlóratörvényt, Áder 
János köztársasági elnök pe-
dig alá is írta. Mi a lényege 
ennek a törvénynek?

- A törvény elgondolása az, 
hogy aki szeretne többet dol-
gozni, az többet tud keresni. Így 
megnyit jogi lehetőséget, illet-
ve mindig volt olyan túlóra vagy 
túlmunka, amit gyakran feketén 
vagy zsebből fizettek. Vannak 
olyan foglalkozások, ahol saj-
nos ez az elmúlt évtizedekben 
általános volt, ez visszaszoruló-
ban van egyébként, tehát tisz-
tul a kép, és Magyarország meg-
nyitott egy olyan lehetőséget 
a magyar munkavállalók előtt, 
amely egyébként Németország-
ban és más nyugati államokban 
is lehetőség, hiszen ugyanezek 
az európai uniós szabványok-

nak megfelelő normák vannak 
érvényben. Az, hogy az ellenzék 
egyes tagjai mit műveltek, az 
jól látható volt. Mindig a civili-
zált viselkedésformának voltam 
a híve. Ez a lökdösődős, üvöl-
tözős, sípolós viselkedésmód 
nemhogy az Országgyűlésben, 
még a karcagi piacon sem meg-
engedett. Ennél több tiszteletet 
kell megadnunk egymásnak. Jól 
is néznénk ki, ha valaki mond-
juk az előzésnél a forgalomban 
vagy valahol a lépcsőn a másik 
elé kerülve ilyen intoleráns mó-
don adna hangulatának hangot 
vagy felháborodásának hangot. 
Az országgyűlési képviselők-
nek, akik az emberek bizalmá-
ból kerültek be az Országházba 
akár egyéni képviselőként, akár 
listás képviselőként, példát kell 
mutatniuk a magyar társadalom 
számára. Jó példát, nem rosszat, 
mint amit az ellenzék felmuta-
tott az elmúlt hetekben.

- Miniszter úr! Köszönöm az 
interjút! Boldog új évet!

- Köszönöm! Kívánok min-
den karcaginak eredmények-
ben gazdag, boldog új eszten-
dőt! Kívánom, hogy az új év jó 
egészségben, sikerek között 
teljen! 

Balogh Andrea

KÖZÉLET

Közéleti szilánkok

Új év, új 
választások
Visszalapoztam a tavaly év eleji jegy-

zetemhez, amelynek a címére már nem 
emlékeztem pontosan. „Választási és vb 
évbe érkeztünk” - így szólt a főcím, majd 
zárójelben az alcím: „avagy a belpoliti-
kai helyzet fokozódik”. Valójában most is 
„ülne” ez a cím, noha az idén EU-s par-
lamenti választások lesznek és foci vb 
helyett atlétikai vb lesz Katarban, Do-
hában. Ez kétségkívül nagy különbség. 

Az alcím viszont pontosan fedi a 
mostani belpolitikai állapotokat is. Leg-
alábbis a feszültség és a hangulatkelté-
si fokozatokban. Persze a választás tét-
je most más, ám legalább olyan nagy, 
mint a tavalyinak volt. Sikerül-e Nyu-
gat-Európa népeinek egy új európai po-
litikai vezető réteget megválasztania, 
amely megálljt parancsol a nemzetkö-
zi migrációnak? Felismerik-e a spanyol, 
német, francia, belga, holland, dán és 
az északabbra élő emberek, hogy való-
jában az életük, a létük forog kockán?  
(Ehhez képest eltörpül a „belpolitikai 
tét” bár ez sem lebecsülendő egyálta-
lán. Vajon az EU-s választások eredmé-
nyének függvényében, mennyire isme-
ri fel a magyar választópolgárok több-
sége az önkormányzatiság hazai fon-
tosságát?)

Egy évvel ezelőtt – a csak hazai vo-
natkozású választásban – jóval opti-
mistább voltam. Majdnem biztosra vet-
tem a kenterben nyerést. Most azonban 
több ismeretlenes az „egyenlet”, és az in-
formációs áramlások is bonyolultabbak 
és összetettebbek. 

Mit is lát, illetve inkább mit is érez az 
ember, ha a nyugat-európai néplelket 
és gondolkodást figyeli? Jobbadán cso-
dálkozik, és nem érti, miért nem isme-
ri fel azokat a nyilvánvaló ellentmondá-
sokat, amelyek az EU különféle csúcs-
szerveiben, intézményeiben helyet fog-
laló elit deklarált ideológiája és gyakor-
lati lépései között feszülnek.

Hogy csak néhányat említsek: beván-
dorlók integrációjáról beszélnek, miköz-
ben hagyják és támogatják, hogy mecse-
tek épülhessenek, s bevezetik pl. az isz-
lám tanórát az állami iskolákban. Jog-
államot akarnak, de eltűrik a saria bíró-
ságokat országaikban. Az európai nők 
és a gyermekek jogaiért szállnak síkra, 
de betelepítik azokat, akiknek a kultú-
rája megengedi, hogy akár 8 éves kislá-
nyokat adjanak férjhez. Gendereznek és 
Pride-oznak Európában, de behívják azo-
kat, akik homoszexuálisokat nyírnak ki 
országukban. 

Esélyegyenlőségről beszélnek, és a Ma-
gyarországot elítélő jelentésükhöz 90%-
ban ellenzékieket kérdeznek meg a ma-
gyar kormányról. Emberi méltóságról pa-
polnak, miközben megtapsolják az ír kép-
viselőt, aki ordítva, személyében meg-
alázhatja a magyar miniszterelnököt.

Hangoztatják, fontosnak tartják az 
„európai értékeket”, de ebbe se a keresz-
ténység, se a hagyományos családok, se 
nemzetek, se hazaszeretet, se biztonság 
nem férnek bele.

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek januári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  január 21. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  január 15. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  január 22. 15.15-16.15-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  január 28. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  január 29. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  január 14. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  január 21. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  január 16. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

„Karcag továbbra is fejlődési pályán van”

Lapzárta: 
2019. január 14. (hétfő) 12.00 óra
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HÍREK

Karácsonyvárás címmel 
kézműves foglalkozásra vár-
ták az óvodásokat a Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tag-
intézményben 2018. decem-
ber 12-én, szerdán. A Betekin-
tő program célja az, hogy az 
óvodások kedvet kapjanak az 
iskolához.

Chrappáné Papp Ágnes 
tagintézmény-vezető elmond-
ta, a programmal lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy az óvo-
dások és szüleik megismerjék 
az iskola munkáját. - A kézmű-
ves foglalkozáson kívül külön-
böző bemutatóórákon is részt 
vehetnek, illetve minden év-
ben informatikai vagy sport-
foglalkozásokkal is várjuk az 
érdeklődőket. Bízunk benne, 
hogy ebben az évben is siker-
rel járunk, és kedvet kapnak a 
gyerekek az iskolánkhoz, hi-
szen láthatják, hogy milyen 
munka folyik itt, és milyen sze-
retettel várjuk őket a követke-
ző tanévben.

Karácsonyvárás címmel idén 
négy asztalnál forgószínpad-
szerűen zajlott a munka. Az 

egyik asztalnál textil alap-
anyagból hajtogattak fenyő 
formájú karácsonyfadíszt, a 
másiknál egy sapka alakú kéz-
melegítő készült, amelyet 
megtöltöttek illatos rizzsel. 

- Ezt mikrohullámú sütőben 
öt másodperc alatt meg lehet 
melegíteni, és kézmelegítő 
lesz zsebbe rakva a gyerekek-
nek – árulta el Nyíriné Kátai 
Katalin pedagógus, a kézmű-
ves szakkör vezetője. A harma-

dik asztalnál zseníliadrótból 
formáltak karácsonyfát az 
óvodások, amelyet dugó alap-
ra helyeztek. A negyedik asz-
talnál pedig egy mécses ké-
szült. Az elkészült tárgyakat 
természetesen az idei évben 
is hazavihették az óvodások. A 
foglalkozás végén pedig a ta-
nító nénik teával kedvesked-
tek a gyerekeknek.

Kapás Mónika

Év végi „Betekintő” a Kováts-ban

A Szentföldről hozott gyer-
tyával gyújtotta meg 2018. 
december 23-án dr. Fazekas 
Sándor országgyűlési képvi-
selő a városi adventi koszo-
rúján a negyedik, azaz a sze-
retet gyertyáját, a Szent Ist-
ván Katolikus Templomban 
tartott adventi ünnepségen, 
majd a város kórusai és óvo-
dásai adtak megható műsort. 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter Kenderesről áthozta a 
betlehemi lángot, amelyet az 
ünnepség végén sokan haza-
vittek otthonukba.

Meggyújtották a szeretet gyertyáját

Jótékony Cent-rumba koncertre várta a zenekedvelőket 
a Karcagi Szakképzési Centrum 2018. december 14-én es-
te a Déryné Kulturális Központba. A megjelenteket - köz-
tük Dobos László polgármestert, Nagyné László Erzsébet, 
Pánti Ildikó és Szepesi Tibor önkormányzati képviselő-
ket - Pardi Sándor főigazgató trombitaszólóval köszöntöt-
te, majd elmondta, ő az est ötletgazdája, mert a KSZC intéz-
ményeinek rendezvényeit járva látta, milyen örömmel ze-
nélnek együtt tanárok és diákok, így alakították ki az este 
műsorát is. Jó példával járt elől a főigazgató is, hiszen meg-
tanult szaxofonozni, és több dalt el is játszott a jelenlévők-
nek, duettben pedig egyet Plósz Csillával, a KÁIAMI igaz-
gatónőjével közösen adott elő. Az esten felléptek a tagintéz-
mények alkalmi együttesei, szólistái is, az estet a KSZC al-
kalmi kórusa zárta, Kiss László tanár úr szólójával. A kon-
certre a belépő ingyenes volt, de a szervezők adományokat 
gyűjtöttek a Kátai Gábor Kórház számára, amelyet Nagyné 
László Erzsébet főigazgató köszönt meg az intézmény nevé-
ben. Pardi Sándor főigazgató megígérte, a Cent-rumba est-
nek lesz folytatása, hiszen a KSZC többi intézményébe is el-
mennek örömzenélni az est fellépői, s mindenhol adományt 
is gyűjtenek majd egy-egy nemes cél támogatására.
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Jótékony Cent-rumba koncert

A „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” elnevezésű kampányról kér-
deztük Heinfart György alezredest a Karcagi Katasztró-
favédelmi Kirendeltségen.

- Az élet védelméért és a környezet biztonságáért szerve-
zett kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a háztartási hul-
ladék kezelésének problémáira és az emberéleteket követe-
lő szén-monoxid-mérgezések és lakástüzek okaira. Az a cél, 
hogy arra ösztönözzük a lakosságot, hogy ahelyett, hogy 
mindenféle hulladékot elégetnek, gyűjtsék azokat szelek-
tíven, hiszen ezzel Földünk terhelését is csökkentjük. Ahol 
megvannak a lehetőségek, ott szelektíven kell gyűjteni, hi-
szen az újrahasznosítható. A kertes házaknál a zöldhulla-
dék gyűjtését, a komposztálást is javasoljuk, hiszen az a cél, 
hogy Földünket utódainknak minél jobb állapotban adjuk át 
- mondta az alezredes, aki szerint a „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” szlo-
gen is jól kifejezi a kampány célját, hiszen a levegő szennye-
zéséért a lakossági fűtés, a kerti égetés, az épületek fűtésigé-
nye és a járműhasználat is felelős – mondta a szakember, aki 
szólt arról is, ha műanyagot és egyéb hulladékot a kályhában 
égetünk el, bekövetkezhet a kéménytűz. Lehetőség szerint 
jó minőségű fával tüzeljünk. Egyéb, nem a kereskedelemben 
kapható tüzelőanyaggal való tüzelés a kémények kátrányoso-
dásához vezetnek. Sok helyen elmarad a fűtőberendezések, 
kémények karbantartása, így arra kéri a szakember a lakoso-
kat, vegyék igénybe az ingyenes kéményseprői szolgáltatáso-
kat - a 1818-as telefonszámon lehet időpontot kérni -, amely-
lyel lakásukat is megvédhetik.

DE

Kampány az élet védelméért
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A Karcagi Galambtenyésztő 
Egyesületet tagjai mutatkoztak 
be galambjaikkal 2018. decem-
ber 14-16-án a Városi Sport-
csarnokban. Mint Bazsó Ist-
ván elnöktől megtudtuk, 1954-
ben pár lelkes galambász alakí-
totta meg a Karcagi Galamb-
tenyésztő Egyesületet. Tagja-
ik rendszeresen részt vesznek 
országos, területi és egyesüle-
ti rendezvényeken, kiállításo-
kon, ezeken változó létszám-
ban, de jelentős galambkollek-

cióval. Most 37 tenyésztő közel 
négyszáz galambját hozta el a 
kiállításra.  

- Kiállításainkat a Városi Sport-
csarnokban rendezhetjük, eh-
hez Karcag Városi Önkormány-
zat nyújt segítséget azzal, hogy 
megkapjuk a csarnokot, amit 

köszönünk - mondta az el-
nök, aki szólt arról is, hogy fel-
adatuknak tartják a kisállatte-
nyésztés, ezen belül a galam-
bászat minél szélesebb körben 
való megismertetését, népsze-
rűsítését a fiatalok között. A 
galambászat népszerű a fiata-
lok körében, a mostani díjazot-

tak között is vannak diákok. A 
verseny győztesei: a tenyész-
tői 6-os csapatversenyt nagy-
testű galamboknál Sóti Gábor 
Ákos (Karcag) nyerte, II. Kiss Er-
nő (Karcag), III. Coher János 
(Körösladány) lett. A díszga-
lamboknál Baranya Géza (Kis-
újszállás) végzett első helyen, 
II. Bosnyák Imre (Karcag) lett. 
A 6-os csapatverseny nagytes-
tű alakgalamb versenyén első 
lett Váradi István (Ecsegfalva), 
II. Bazsó István (Karcag), III. Kiss 
Gábor (Tiszafüred), míg a dísz-
galambok versenyét ugyaneb-
ben a kategóriában H. Tóth Já-
nos (Karcag) nyerte galambja-
ival, és övé lett a II. hely is, III. 
helyen Donkó Szilvia (Karcag) 
végzett.
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Galambmustra 

(...folytatás az 1. oldalról...)
- A következő alapítványi 

ajándék a gyógytornászoknak 
néhány speciális labda. A har-
madik, amit szeretnék még be-
jelenteni, hogy folyamatban van 
a járóbeteg szakrendelőknek a 
felújítása – fogalmazott, majd 
megköszönte a támogatásokat, 
és végül versekkel zárta a beszé-
dét.

Nagyné László Erzsébet fő-
igazgató köszöntőjében kiemel-
te, hogy jórészt a dolgozóknak 
köszönhetik, hogy ebben az év-
ben is fejlődött az intézmény. 

- Az Anyák Háza pályázat 
keretében három kórteremből 
kialakított anyaszállást valósí-
tottunk meg, de szépen gyara-
podott és szépült az udvarunk 
is. Semmelweis-napkor a kór-
ház 50. évfordulójára átadtunk 
egy emléktáblát, amely nem-
csak szépíti az udvarunkat, ha-
nem nagyon sok kórházi dol-
gozónak a nevét és egy-egy fő-
igazgatónak a mellképét is tar-
talmazza, akikre büszkék va-
gyunk, és akikre nagyon szíve-

sen emlékezünk, valamint van-
nak közöttük olyan személyek 
is, akik ma is a kórház dolgo-
zói – fogalmazott a főigazgató. 
Nagyné László Erzsébet azt is 
kiemelte, hogy az informatikai 
fejlesztés keretében tizennégy 
darab hároméves számítógé-
pet fog a Kátai Gábor Alapít-
vány a kórház részére vásárol-
ni, amely tovább javítja majd az 
ellátás színvonalát, és a dolgo-

zók munkakörülményeit. Vé-
gezetül megköszönte minden-
kinek az egész éves odaadó, tá-
mogató munkáját, és kellemes 
ünnepeket kívánt.

A rendezvényen a Kátai Medi-
Song kórus két dallal emelte az 
ünnep fényét, majd a Szent Pál 
Marista Általános Iskola Pász-
torjátékok című előadását élvez-
hették a kórház dolgozói.

Kapás Mónika

Fenyőünnep a kórházban ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL 
KAPCSOLATOS 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások álta-

lános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a további-
akban: Eüsztv.) 108. § (1) bekezdése alapján a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormány-
hivatal) 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézés biz-
tosítására kötelezett szerv, erre tekintettel köteles az ügyei-
nek intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosí-
tani. Az elektronikus ügyintézés részletszabályait az elektro-
nikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet tartalmazza. 

Az e-ügyintézés módjai: 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKRE ÉS JOGI KÉPVISELŐVEL 
ELJÁRÓ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől az ügyfélként 
eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve a jogi képviselővel 
eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 
 - Jelenleg a munkavédelmi szakterületet érintő 11 ügyben 

van lehetőség Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) ke-
retrendszerben publikált űrlapok segítségével bejelentés 
megtételére. Az elektronikus űrlapok az alábbi linken elérhe-
tők: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/
hirek/anyt.

 - Azon ügytípusok esetén, amelyek esetében nem áll rendelke-
zésre ÁNYK űrlap, a kérelmek és egyéb nyilatkozatok benyúj-
tása általános célú elektronikus kérelem űrlapon (e-Papír) tör-
ténhet. Az e-Papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu/.

 - Az e-Papír használatához Cégkapus regisztráció szüksé-
ges, amelyet az alábbi linken lehet megtenni: https://tarhely.
gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
Az egyéni vállalkozó az Eüsztv. 14. §-a szerinti hivatalos elér-

hetőségként az Ügyfélkapu tárhelyét jogosult használni, így az 
e-Papír használatához is az Ügyfélkapus azonosítás szükséges. 

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes sze-
mély csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. 
A vonatkozó szabályozás értelmében a Kormányhivatal a ter-
mészetes személyek számára opcionális jelleggel az alábbi le-
hetőségeket biztosítja: 
 - A munkavédelmi szakterületet érintő 11 ügyben van lehető-

ség Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretrendszer-
ben publikált űrlapok segítségével bejelentés megtételére. 
Az elektronikus űrlapok az alábbi linken elérhetők:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/
hirek/anyt. 

 - Azon ügytípusok esetén, amelyek esetében nem áll rendelke-
zésre ÁNYK űrlap, a kérelmek és egyéb nyilatkozatok benyúj-
tása általános célú elektronikus kérelem űrlapon (e-Papír) 
történhet. Az e-Papír elérhetősége: https://epapir.gov.hu/.

 - Elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regiszt-
ráció szükséges! Természetes személyek részére az Ügy-
félkapu regisztráció folyamatának részletes leírása az aláb-
bi linken található: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/
ugyfelkapu/regisztracio.

FIGYELEM! 
A Kormányhivatalhoz e-mailen megküldött kérelmek 

és egyéb nyilatkozatok nem felelnek meg az Eüsztv. elekt-
ronikus ügyintézésre vonatkozó követelményeinek, az 
e-mail az Eüsztv. 15. § (4) bekezdése alapján kizárólag tá-
jékoztatási jellegű kapcsolattartásra szolgálhat. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal elektronikus elérhetősége:

Hivatali kapu azonosító: JH16KARCAG
KRID: 616431744

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető
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Karácsonyi műsort rendezett a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 2018. december 13-án, csütörtökön a Déry-
né Kulturális Központban.

Az ünnepi műsorban az énekkar szép dalokkal, a mesemondó gyerekek karácsonyi tör-
ténetekkel, a táncosok pedig különböző koreográfiákkal szórakoztatták a szüleiket és diák-
társaikat. A rendezvényen bemutatásra került a Hófehérke című vidám jelenet is, valamint a 
műsorban közreműködött az iskola ősszel alakult zenekara is. 

HÍREK

Felújítási munkák zajlanak 
a Kátai Gábor Kórház szakren-
delői részében - erről Nagyné 
László Erzsébet főigazgatót 
kérdeztük.

- Örömmel számolhatok be 
róla, hogy a szakrendelői rész a 
földszinten, és közvetlenül felet-
te, az első emeleten lévő részen 
több rendelő le van zárva para-
vánnal, de ez mégsem jelenti azt, 
hogy a járóbeteg szakrendelés 
ezeken a területeken szünetelne 
- mondta az intézmény vezetője.

- Sikerült megnyernünk egy 
uniós forrásból támogatott pályá-
zatot, ami kimondottan az intéz-
mény járóbeteg szakrendelés ren-
delőinek a felújítására vonatkozik, 
hiszen a betegek által használt te-
rületeken látszik, hogy nem min-
denhol történt meg a felújítás, 
mert nem fért bele az előző ütem-
be. Ez most megvalósulhat folya-

matos működtetés mellett, így 
nagyon fontos, hogy ez idő alatt 
sem kell a betegeknek más kór-
házba átmennie. Jelenleg a Tüdő-
gondozó szakrendelés, az emele-
ten a gyermekgyógyászat, uroló-
gia, diabetológia felújítása zaj-
lik, ezen rendelők ideiglenes he-
lyen működnek. A fenti rendelők 
még idén visszaköltöznek a felújí-
tott részbe, és akkor lezárunk egy 
másik részt, és majd ott folyta-
tódnak a munkák. Természetesen 
ezek a rendelések a felújítás alatt 
is folyamatosan működnek majd 
a kórházban, csak nem az addig 
megszokott helyen. A rendelések 
pontos helyszíneiről a helyi saj-
tóban, rendelőkben is tájékoztat-
juk a területi ellátási kötelezettsé-
günkhöz tartozókat, de a kórház 
honlapján is megtalálhatóak ezek 
az információk - mondta Nagyné 
László Erzsébet.
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Felújítják a szakrendelőket

Jégvirág címmel városi mesemon-
dó versenyt rendezett a Déryné Kul-
turális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár az Ifjúsági Házban 2018. 
december 12-én és 13-án alsó osztá-
lyos gyerekeknek.

Régi időkre tekint vissza a kará-
csonyi mesemondó verseny, hiszen 
közel harminc éve még a Gyerekek 
Házában indult el a rendezvénysoro-
zat, és mára olyan rangos eseménnyé 
nőtte ki magát, hogy iskolai selejte-
zők előzik meg.

Az első napon a legkisebbek, az el-
ső és második osztályos tanulók me-

séi kápráztatták el a zsűrit, míg a má-
sodik napon a nagyobbaké, a 3-4. 
osztályos diákoké volt a főszerep. A 
gyerekek a kihúzott sorszámuknak 
megfelelően adták elő a karácsony-
ról, az állatokról, illetve a családról és 
a szeretetről szóló történeteiket. Sza-

bó Péterné, a gyermekkönyvtár ve-
zetője, a verseny szervezője elmondta, 
az idei évben új értékelési rendszert 
vezettek be. - Hihetetlen mennyiségű 
szöveget tanulnak meg ezek a gyere-
kek, és nagyon magabiztosan mond-
ják el, szinte már profik. Így már ta-
valy is felmerült bennünk, hogy nem 
szoros rangsort kellene felállítanunk, 
hanem arany, ezüst és bronz minősí-
téseket fogunk kiosztani. Ez a zsűri-
nek is jó, és a gyerekek is valameny-
nyien kapnak elismerést – fogalma-
zott a gyerekkönyvtáros. 

Amíg a zsűri meghozta a dönté-
sét a Kun Kuckó Gyermekszínjátszó 
Csoport Kiss Szilvia pedagógus ta-
valy megjelent verses regényéből ol-

vastak fel részleteket, illetve diavetí-
tésre is sor került. A mesemondó ver-
seny ünnepi hangulatában közre-
működtek a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Kuthen úti tagóvodájának 
óvodásai angyalkának öltözve.

Kapás Mónika

Kisiskolások versenyeztek mesemondásban

Az 1-2. osztályosok versenye
Aranyminősítést szerzett: Keserű Marcell (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Kiss-Pál 

Sára (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Kiszelák Lenke (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Kovács-
Bocskay Ákos Zsigmond (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Kovács-Bocskay Márton 
Tas (Nagykun Ref. Ált. Isk.) és Szopkó Éva (Györffy I. Kat. Ált. Isk.).

Ezüstoklevelet kapott: Balog Andor, Dávid Adél Angéla (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.), Lukács Lorenzó Péter (Kováts M. Ált. Isk. Tagint), Márki Bálint (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.), Nagy Kamilla (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Sebők Sára (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), Seres Ildikó (Kováts M. Ált. Isk. Tagint), Tóth Gréta (Kiskulcsosi Ált. Isk. 
Tagint.), Vadai Imre (Nagykun Ref. Ált. Isk.) és Kentési Mira Emma (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.).

A zsűri tagja: dr. Kasuba Jánosné, a zsűri elnöke, Gulyás Ferencné és 
Ferencziné Varga Ildikó.

A 3-4. osztályosok versenye
Aranyoklevélben részesült: Ábrahám Lea Borka (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 

Bugán Luca (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Orosz Réka (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Dá-
niel Csenge (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Makai Boglárka (Nagykun Ref. Ált. Isk.).

Ezüstminősítést kapott: Angyal Alexandra Dóra (Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.), 
Balaskó Renáta (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Somogyi Sára (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
Szabó Miklós (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Tóth Enikő Virág (Györffy I. Kat. Ált. Isk.)

Bronzoklevelet vehetett át: Márki Flóra (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Mihácsi 
Roxána (Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.), Szabó László (Kiskulcsosi Ált. Isk. 
Tagint.), Rimaszombati Máté (Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.), Dobos Marcell  
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Wang Nóra Anna (Nagykun Ref. Ált. Isk.).

A zsűri tagjai: Kiss Szilvia, a zsűri elnöke, dr. Kovácsné Mikola Éva és H. 
Tóth Jánosné.

Karácsonyi műsor a Dérynében
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2018. december 7-én a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola 3.a és 4.a osz-
tálynak debreceni kirándulást szerveztünk.

Megnéztük a Diótörő és a Négy biroda-
lom című csodálatos mesefilmet 3D-ben.

Megcsodáltuk, sétáltunk és vásároltunk a 
mesésen kivilágított debreceni adventi vá-
sárban.

Szerencsénkre aznap még betlehemes fel-
vonulókkal is találkoztunk, akik még job-
ban emelték az ünnepi hangulatot.

Ajándékokkal, élményekkel, emlékekkel 
telve érkeztünk haza.

Mindenki remekül szórakozott ezen az 
aktív délutánon.

Köszönjük az iskolavezetés segítő hozzá-
állását és a szülők támogatását!

Csináthné Bakó Éva Erzsébet 
Erős Edit, Tóth Judit és Poór László

tanítók

Adventi kirándulás Debrecenbe

„Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért;
legyenek boldogok a téged szeretők!”

Zsoltárok könyve 122:6

A modern cionizmus, mint mozgalom kezdete a ma-
gyar származású Teodor Herzlhez köthető, aki ezt a 
Judenstaat (Zsidó állam) művével indított el. Ez az írás a 
sokak által ismert Dreyfus per nyomán született, az ízig-
vérig francia katonatisztet, akit koholt vádak alapján el-
ítéltek, a büntetés kiszabása után már nem franciának, 
hanem zsidónak tekintették. Nehezen magyarázható, ha 
kiváló katona, akkor francia, ha valami történik, akkor 
zsidó. A cionizmust egyszerű lenne elintézni azzal, hogy 
a zsidó haza újra létrehozása és a zsidó érdekek védelme 
mentén jött létre. A modern cionizmus megítélése a zsi-
dók részéről sem volt egyforma. Az ultraortodoxok tel-
jesen elvetették, mert szerintük csak a messiás állíthatja 
vissza őseik országát. Mások nem Palesztinában képzel-
ték el a zsidók országát.

De miért a 19. század második felében? A francia forra-
dalom és az emancipáció eddig nem látott távlatokat nyi-
tott meg a zsidók előtt. Eddig nem költözhettek be Eu-
rópa nagyvárosaiba, kis településeken tengették életüket 
teljes jogfosztottságban. Már tartalék szabadult fel, amely 
nemcsak a művészet, a technika és a különböző tudomá-
nyokban, hanem a politikában is jelentkezett. Mindezek-
kel egy sereg probléma is jelentkezett. Ekkor megkezdő-
dött az állam és az egyház szétválasztása, mégis az isko-
lák jelentős része a keresztény egyházak kezében volt, és 
ugye egy vallásos zsidó a gyerekét nem íratta és írathat-
ta oda. A zsidó vallás szerint, a világ teremtése után az Úr 
a hetedik napon, szombaton pihent meg, ezért a szombat 
az ünnep. Míg a kereszténység a vasárnapot tartja annak 
Jézus feltámadásához kötve. Nos, hogyan tanuljon, dol-
gozzon szombaton az, aki nem akarja megszegni a val-
lását? A munkahelyeken és az egyetemeken nem volt kó-
ser étkezési lehetőség, ezt is meg kellett oldani. Ebben az 
élethelyzetben már nem lehetett elkülönülni a környeze-
tüktől, és elkezdődött a kisebb-nagyobb asszimiláció kor-
szaka. (Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

A képen a Negev sivatag látható, háttérben a Holt-tengerrel

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gyere-
keket sport- mozgás foglalkozásra az iskola tornater-
mébe 2019. január 18-án (pénteken) 16.15 órakor.

Érdeklődni az 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.

Karácsonyi ünnepséget ren-
deztek a Zöldfa úti Idősek Ott-
honában 2018. december 18-
án, kedden. A programon köz-
reműködtek a Kunrózsa Ka-
marakórus és a Zeneodú Te-
hetségműhely tagjai.

- Mi ebben az intézményben 
úgy élünk, mint egy nagy csa-
lád, és a családnak a karácsony 
az egyik legfontosabb ünnepe – 

kezdte ünnepi beszédét Hodos 
Bálintné. Az intézményveze-
tő elmondta, hogy több pályá-
zatnak köszönhetően megújul-
hatott az intézmény, valamint 
jelenleg is zajlik a Horváth Fe-

renc úti Idősek Otthonának a 
korszerűsítése. Kiemelte, hogy 
ezek a fejlesztések nem jöhettek 
volna létre Dobos László pol-
gármester és Molnár Pál kép-
viselő támogatása nélkül.

A városvezető beszédében 
köszönetét fejezte ki az intéz-
ményvezetőnek és a munkatár-
sainak a lelkiismeretes, odaadó 
munkájáért. Dobos László az 
új évre is jó egészséget kívánt 
az otthon lakóinak, és kérte, 
hogy nyíljon meg a lelkük, és 
nagy-nagy odaadással figyelje-
nek egymásra. 

A rendezvényen ünnepi mű-
sorral közreműködtek a Kun-
rózsa Kamarakórus és a Ze-
neodú Tehetségműhely tagjai. 
Másnap a Horváth Ferenc úti 
Idősek Otthona lakói számára 
rendeztek ünnepséget.

Kapás Mónika

Ünnepség a Zöldfa úti Idősek Otthonában
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni mindazoknak, 
akik a Kiskulcsosi Általános Is-
kola Fejlesztéséért Alapítvány 
Műsoros Estjének sikeres lebo-
nyolítását támogatták, amely-
nek célja tagintézményünk ke-
rítésének felújítása.

Szeretnénk megköszönni a 6-7. osztályos néptánccso-
port fergeteges műsorát, Vargáné Molnár Éva felkészítő 
pedagógus munkáját, valamint a modern táncot előadó lá-
nyok és a tanári kar színvonalas produkcióját. Köszönjük a 
Kiskulcsosi Tagintézmény nevelőtestületének, elsősorban 
Veres Henrietta Katalin tanítónőnek, a Szülői közösségek-
nek, továbbá az iskola osztályközösségeinek a dekoráció-
ban való aktív részvételét, valamint valamennyi dolgozó-
jának segítségét. 

Köszönjük az alábbi szervezetek és magánszemélyek 
támogatását: Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. 
Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Dobos László 
polgármester, Szepesi Tibor képviselő és családja, Nagyné 
László Erzsébet képviselő, Sági István tankerületi igazga-
tó, Kissné Soós Ágnes szakmai igazgató-helyettes, Plósz 
Csilla Margit intézményvezető, Lévainé Kovács Róza in-
tézményvezető-helyettes, Török Csilla intézményveze-
tő-helyettes, Lévai Kálmán, Diadém ékszerüzlet, Karca-
gi Ipari Park Kft., Varga Nándor, Csányi Sándor, Akác-
liget Gyógy- és Strandfürdő, Antal István, Bata Eszter, 
Beregszászi Zsolt és családja, Bukó Edina, Csornai Csa-
ba, dr. Szabó Jánosné, Ferencziné Varga Ildikó, dr. Faze-
kas Gábor, Dobrai István, Dúrógépes Kft., Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft., ESSEN Kft., Ezerjó büfé, Far-
kas Sándor, Fátyolüveg Kft., FIDELITASZ Karcag,  Fe-
hér Istvánné és családja, Goods Market, Győriné Kovács 
Ilona, HEMO Klub, Juhászné Zsadányi Erzsébet, Karca-
gi Hírmondó, Karcagi Szuper Butik, Karas Lajosné, Kiss 
Csaba, Kovács Lászlóné, Kovácsné Oláh Andrea, Kovács 
Endre, Kurucz István, Kun Jánosné, Lakatos Mihályné, 
Lengyelné Abuczki Adrienn, Lévainé Olajos Cecília, 
Lippai Dénes, Lippainé Toldi Róza, Mándi Jolán, Mátyus 
István, MULTI-TECH Kft., Nagyné Szabó Georgina és 
családja, Norbi Update, Nyitrai Károly és neje, Papp Ber-
nadett, Piros Mercédesz, Peugeot Qualite, Rally Kft, Sán-
ta László és családja, Sütő Imréné, Sütő Kézisuli, Szabóné 
Cseppentő Erzsébet, Szabóné Szentesi Mária, Szatmá-
ri András, Szentannai Henriett, SZIM Óvoda nevelőkö-
zössége, Ternován József és családja, Tóthné Török Judit, 
Tiszaszentimrei Mezőgazdasági Kft., Zsuzsa Virágszalon, 
Takácsné Szatmári Ibolya, Németh Ferenc, Némethné 
Molnár Ildikó, Laczkone Bartha Katalin, Nagy Karolina 
Anett, Rimaszombatiné Tóth Zsuzsanna.

Szeretnénk megköszönni Daróczi Erzsébet és Brehó 
Mónika munkáját. 

Külön köszönetünket fejezzük ki az ESSEN Kft. vala-
mennyi dolgozójának, Mészáros Zsoltné Marika és  Mé-
száros Rita segítségét a Műsoros Est megszervezésében. 
Szatmári Zoltánnak, illetve segítőinek a büfé választékos 
kínálatáért, az egész estén át jó hangulatot biztosító ze-
néért Bényei Gábornak jár köszönet. 

Némethné Koczka Erzsébet 
a szülők nevében

Vastagbélrákszűrés

Tisztelt karcagiak és környékbeli társaink!

Hazánkban a daganatok okozta halálokok között a végbél és vastagbél daganatok a 
2. helyen állnak, nemdohányzó társaink között azonban az első leggyakoribb halálok-
ok. Néhány daganatfajta szűrővizsgálatokkal korai stádiumban, illetve rákmegelőző ál-
lapotokban felismerhető, és ennek megfelelően gyógyítható, sőt megelőzhető azok ki-
alakulása. Ennek érdekében egészségügyi kormányzatunk szervezett vastagbélrákszű-
rés bevezetését tervezi. A program kapcsán 50 és 70 év közötti társainkat szűrésre fog-
ják hívni. A részletekről, arról, hogy a háziorvosok, patikusok, gasztroenterológusok, la-
borosok hogyan és milyen keretek között kerülnek bevonásra, a későbbiekben fogjuk 
megkapni a tájékoztatást. A szűrés alapvetően két lépcsőből fog állni.  

Az első lépés lesz egy széklet rejtett vérteszt elvégzése, amit minden érintettnek ma-
gának kell elvégeznie, miután megkapta az egységcsomagot. A módszer egyszerű, de 
felhívnám a figyelmet arra, hogy a széklet vizsgálata előtt 3 napig húsmentesen kell 
táplálkozni az objektív eredmény érdekében. A rejtetten vérző, azaz pozitív leletet mu-
tató eredménnyel a kiszűrt egyének meghívást fognak kapni a második vizsgálatra, a 
kolonoszkópiára. Ezen vizsgálatok elvégzéseire az országban 40 és 50 közötti vizsgáló-
helyet jelölnek ki. 

A vizsgálatok elvégzése azért fontos, mert nemcsak daganat okozhat rejtett vagy 
manifeszt vérzést, hanem úgynevezett rákmegelőző elváltozások, polypusok vagy kró-
nikus vastagbélgyulladások különböző típusai is. A polypok eltávolításával, a gyulladá-
sos állapotok kezelésével a rákos megbetegedések nagy százalékban megelőzhetőek. 
A kolonoszkópos vizsgálatok elfogadottsága alacsony. Ma már azonban tudunk fájda-
lomcsillapítást, bódítást alkalmazni annak érdekében, hogy a vizsgálat elviselését meg-
könnyíthessük. 

Léteznek még egyéb vizsgálatok, mint pl. kapszula endoszkópia vagy CT kolonográfia, 
ezek térítés ellenében (nem olcsón) vehetők igénybe kijelölt vizsgálóhelyeken. Megjegy-
zem, hogy ezen vizsgálatok kevésbé kellemetlenek, ám ezek egyike sem teszi lehetővé 
a vizsgálat alkalmával történő szövettani mintavételt, vagy akár egy felfedezett polypus 
eltávolítását sem. A szövettani vizsgálat viszont elengedhetetlen abban az esetben, ha 
polypoid képletet vagy daganatgyanús elváltozást tár fel a kivizsgálás, mert ezen ered-
mény ismeretében tudjuk megtervezni a további lépéseket a mielőbbi gyógyítás céljá-
ból. 

A szűrés az érintett korosztály számára nemtől függetlenül nagyon fontos, adott 
esetben életeket menthet meg. Amennyiben a családban hasonló emésztőszervi meg-
betegedés már előfordult, már korábbi életkorban is ajánlott a vizsgálatok elvégzése 
panaszmentesség esetén is. 

Kiemelném még a vérkép és szérum vas laborvizsgálatok jelentőségét is, hiszen a 
fentebb említett megbetegedések okozta vérzések lehetnek szabad szemmel nem 
észrevehetőek, de ilyen esetekben a vérszegénység, vashiány már felhívhatja a figyel-
met a további kivizsgálás fontosságára. A tényszerű tájékoztatás érdekében megem-
lítem, hogy Karcagon (és a megye további 3 városában) emésztőszervi endoszkópos, 
azaz gasztroenterológiai szakrendeléseken évek, sőt évtizedek óta folynak ezek a vizs-
gálatok, panaszos vagy akár panaszmentes társaink körében. A tüdőszűréshez vagy 
mammográfiára történő szűréshez hasonlóan a szervezett vastagbélrák szűrés beveze-
tése valóban most fog sorra kerülni. Ajánlatos a szűrésen részt venni, a magunk és sze-
retteink egészsége érdekében e lépéseket megtenni. 

dr. Perge Judit
gasztroenterológus szakorvos 

Karcag, Kátai Gábor Kórház 

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és 
átfogó egészségfejlesztési programsorozat 

megvalósítása a Karcagi járásban

Projekt azonosítószáma: 
EFOP-1.8.19-17-2017-00008

Véradás
Ideje: 2019. január 25. (péntek) 08.00-12.00 óra

Helye: Kátai Gábor Kórház, 1. emeleti előadói terem
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Anyakönyv
Házasságkötés

2018. december 22.
Kapitány Katalin Tünde - 
Sarkadi István
2019. január 05.
Deli Viktória Mária - Nagy 
Dávid

Születés
2018. december 17.
Farkas Lívia - Martinkovics 
Erik
Kg., Cserepes utca 13.

Erik József
2018. december 23.
Rózsavölgyi Mária - Szarka 
László
Kg., Tisza utca 54.

László
2018. december 26.
Nagy Ágnes - Sipos Gábor
Kg., Erkel Ferenc utca 37. 

Zalán
2018. december 28.
Kelemen Krisztina Hermina 
- Kiss István
Kg., Pacsirta utca 1.

Anikó
2018. december 30.
Kis Tímea - Andrási Bence
Kg., Kórház utca 12/b

Vince
2018. december 31.
Kiss Ildikó - Gregor Tibor
Kg., Szív utca 5. 

Vencel
2019. január 02.
Gazsó Judit - Szalai Tamás
Kg., Szent István sgt. 34.

Judit

Halálozás
Szabó József 
 (1950)
Dékán Lajosné 
(Czombos Magdolna 
Zsuzsánna)

 (1957)
Molnár János 
 (1970)
Kovács Andrásné 
(Biró Zsuzsánna) 
 (1935)
Cseppentő Sándor 
 (1961)
Bene Ferenc 
 (1940)
Mészáros János 
 (1967)
Lengyel Károlyné 
(Németh Mária) 
 (1932)
Koncz Veronika 
 (1927)
Oláh Ferenc 
 (1948)
Nagy István 
 (1935)
Kóródi Lászlóné 
(Mészáros Gizella) 
 (1956)

2019. január 11. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Tour de Hongrie magazin
 - Karcag - 
18.25 Megyei Tükör
18.50 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor országgyűlési
 képviselő
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Teleki Zoltán rendőrkapitány
20.10 Tour de Hongrie magazin
20.20 Szentannaisok szalagavató 
 ünnepsége 

2019. január 14. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
18.20 Sztárportré
19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése
20.30 Nagykunsági Híradó

21.05 Nagykunsági krónika 

2019. január 15-16. 
(kedd - szerda)
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó – hírműsor
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.25 Karcagi hírek
20.05 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.15 Nótaszó (XII. Kevi Böllér Találkozó)

2018. január 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Tour de Hongrie utazási magazin
 - Balatonlelle
18.30 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika 
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Varrósok szalagavató ünnepsége 

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

MEGHÍVÓ
Kedves várandós édesanyák!

A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda 
- Lelki Egészségközpont

„Együtt, biztonságban”

címmel szülésre felkészítő tanfolyamot szervez Karcagon.

A program célja, hogy he-
tente egyszer, 6 alkalmas 
foglalkozás keretén belül a 
várandós anyákat felkészít-
sük életük nagy eseményére, 
a babavárásra, a szülésre, az 
újszülött- és csecsemőgon-
dozásra.

Helyszín: Karcag, Kátai Gábor Kórház I. emelet, 
  Előadói terem
A programot vezeti: Tóthné Varga Mária 
  diplomás ápoló, szülésznő

A program ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges.
A foglalkozásokra 10 fős csoportokban kerül sor, amely-
nek az első időpontja a jelentkezők létszámától függ.

Jelentkezni lehet a helyi védőnői szolgálatnál:
Tóthné Varga Mária diplomás ápoló, szülésznő: 
06/59-507-111, 143-as mellék
Pesti Csaba Barnabásné EFI munkatárs: 06/30-864-4528

Várjuk szeretettel önöket!

Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozása és átfogó 

egészségfejlesztési 
programsorozat megvalósítása 

a Karcagi járásban

Projekt azonosítószáma: 
EFOP-1.8.19-17-2017-00008

 - Minőségi ellenőr - mérőszobai (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Kunmadaras, Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Forgácsoló, CNC gépkezelő, programozó és gépbeállí-

tó (Karcag),
 - Kőműves (Tomajmonostora, Kunhegyes),
 - Villanyszerelő (Tomajmonostora, Kunhegyes),
 - Textilipari kikészítő-varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági növényvédő gép kezelője (Tomajmo-

nostora),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelő-

je - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Rakodómunkás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

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

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

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

aktuális állásajánlatai:

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. január 18-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Ingatlan
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, vil-
lany, cserépkályha van.) Tel.: 
06/59-300-842, 06/59-300-
322, 06/30-713-7254, 06/30-
903-1697.

Karcagon a városközpontban, 
a Kisújszállási út elején ház, 
nagy portával eladó. (Építésre, 
vállalkozásra alkalmas.) Tel.: 
06/30-647-6496.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy 
és gyertyán vegyesen). Ára: 
13.500 Ft/kaloda. Ingyenes 
házhozszállítással. Tel.: 06/30-
839-6710, 06/70-351-6936.

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 napraforgó házhoz szál-
lítva: 11.000 Ft/q, vörös ci-
rok: 4.500 Ft/q, Babetta 208: 
20.000 Ft. Méz házhozszállí-
tás! Akác (folyékony) 2.000 Ft/
kg, vegyes 1.500 Ft/kg. Szőllő-
si Csaba, Karcag, Füredi utca 
3. Tel.: 06/30-963-5073.

Mosógép, fagyasztóláda, gáz-
konvektor, dohányzóasztal, 3 
db női kerékpár, 20 db párná-
zott szék eladó. Magányos nő-
nek albérlet kiadó. Tel.: 06/20-
230-1202.

Figyelem! Akciós farsangi jel-
mezek és kellékek vására Szol-
nokon, a Széchenyi lakótele-
pi piac mögötti Dávid Jelmez 
szaküzletben (Széchenyi kör-
út 127.). Óriási a választékunk 
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt 
méretű jelmezekből és kiegé-
szítőkből. Nyitva mindennap 
9.00-18.00 óráig. Olcsó árak, 
óriási választék! 

Eladó megkímélt állapotú (30 
tagos, 1,8 m hosszú) öntöttvas 
radiátor. Tel.: 06/30-612-5117.

Eladó 2 db szánkó, 1 db elekt-
romos meghajtású kukori-
camorzsoló ládára szerelve. 
Cím: Karcag, Keleti utca 6. Tel.: 
06/20-241-0846.

Eladó 2 db irha kabát. Tel.: 
06/70-395-5263. 

Ház, szekrénysor, ágyazható 
kanapé asztallal együtt eladó. 
Tel.: 06/30-450-3418.

Kovács satu, kaszák, kapák, 
ásók, gereblyék, vasvillák, csá-
kányok, lapátok, fejszék, ka-
lapácsok, morzsoló, daráló, 
mákdaráló eladó. Cím: Karcag, 
Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-
532-6644.

Állat
3 db csüngőshasú kis süldő el-
adó Karcagon, a Villamos utca 
55. szám alatt.

Kistestű kakasok továbbtar-
tásra eladók. Tel.: 06/70-251-
9442. 

Állás
4-6 órás állást keresek OKJ 
5.4-es gyermekgondozói és if-
júság felügyelői képesítésem-
mel. Tel.: 06/30-647-7336.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-
vítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- és hátizsákjavítás. 
Tel.: 06/59-887-269, 06/70-300-
9730.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és 

fémhulladékát ingyen elszállí-

tom! (Mosógép, hűtőgép, gáz-

készülék, autó-motor akku-

mulátor, stb.) Tel.: 06/30-265-

4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 

épületek építését, bontását, bár-

milyen nemű kőműves munkát. 

Tető építését, javítását, járdák, 

kapubejárók újjáépítését, beto-

nozását, udvarok takarítását, te-

repek tisztítását. A legkedvezőbb 

árakkal dolgozunk! Bármilyen 

nemű földmunkát, kubik mun-

kákat is elvégzünk, nagy felüle-

tek aszfaltozását, zúzalékolását. 

Akár részletfizetés is meg-

oldható. Hívjon bizalommal! 

Nyugdíjasoknak kedvezmény! 

Tel.: 06/30-853-4323.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 
8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 
8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 
8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2018/2019-
es tanévben iskolánk névadója, Györffy István születésének 
135. évfordulója alkalmából meghirdeti hagyományos hely-
történeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső 
tagozatos tanulói számára.

A pályázat célja: az iskola névadója - Györffy István 
néprajztudós – életének és munkásságának sokoldalú 
megismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a törté-
nelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Györffy István életének sorsfordító 

állomásai
2. Népélet a Nagykunságban

A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal géppel 
vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fo-
tókat, illusztrációkat.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 - a pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a 

kiírásnak,
 - logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető,
 - tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat.

A pályázatok értékelése:
 - a pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak,
 - a legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek.

A pályázatok beadásának határideje: 2019. január 16. 
(Karcag, József Attila u. 1.)

Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pon-
tos időpontról később adunk tájékoztatást).
Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2019. január 14-én (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 
2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Kabai Istvánné (Karcag)

Mikor lesz a következő véradás 
a Kátai Gábor Kórházban?

A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem része-
sült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot fel-
használó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. 
(XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján a Kar-
cag Városi Önkormányzat támogatásban részesült.

Örömmel tájékoztatjuk a támogatásra jogosult mint-
egy 997 háztartást, hogy az egyszeri 12.000 forint ösz-
szegű természetbeni támogatást önkormányzatunk a 
jogosultak részére 2019. január folyamán biztosítja.

A természetbeni támogatás átvételének módjáról a Polgár-
mesteri Hivatal a jogosultakat január elején levélben értesíti.

Dobos László
polgármester

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
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HIRDETMÉNYEK

Ferenczi Sándorné mester-
kiképző, a Szélmalom Kennel 
tulajdonosaként nagyon sok 
szép eredményt ért el kutyá-
ival. 

- A legnagyobb díjam a Show 
Champion, ami a karcagi kutyá-
sok között is nagy szó - mond-
ja Ferenczi Sándorné, aki német 
juhászkutyájával Miskolcon si-
keres bh vizsgát tett.

- MEOE kiállításokon is jár-
tunk 2018-ban, így Budapes-
ten, Szilvásváradon, Komárom-
ban és a környező települése-
ken. A kutyákkal naponta fog-
lalkozom, ami most meghoz-
ta az eredményt, a magyar faj-
ta erdélyi kopónkkal és a német 
juhászunkkal Show Champion-
díjat értem el, amihez legalább 
hat díjnyertes CAC eredmény is 
kell. Büszke vagyok arra, hogy 
betanítottam az erdélyi kopót, 
már ő is ugorja az akadályokat, 
bemutatókat vele is tudok tarta-
ni. Ez azért is jó eredmény, mert 

ő egy vadászkutya. Voltunk vele 
vaddisznóhajtáson is, de egy év 
alatt kitartásomnak és a rend-
szeres tanításomnak köszönhe-
tően már ugorja az akadályo-
kat. 

Az 1 éves dobermannom is 
6 hónapos korában elérte a kö-
lyök bajnoki címet, jövőre kez-
dem vele az őrző-védő kikép-
zést. A szülőknek azt tanácso-
lom, hogy gyermeküknek úgy 
vegyenek kutyát, hogy az nem 
egy napra szól, nagy felelősség-
gel jár a kutyatartás. Mindegy 
milyen fajta, hogy dog vagy tör-
pefajta, nevelés kérdése, hogyan 
viselkedik az állat, mennyire 
szereti a gazdáit, és mennyire 
fogad szót a családtagoknak. 
Egy év alatt megtaníthatóak 
mindenre a kutyák, aki szeret-
né tavasszal jöhet a Szivárvány 
utcai kutyakiképzőbe kutyájá-
val, és segítünk neki a nevelés-
ben. Dobos László polgármes-
ter úrtól kapott támogatásból 
vettünk új akadályokat, ezeken 

tudnak gyakorolni a kutyák - 
sorolja Ferencziné, aki unokái 
előtt is jó példával jár elől.

- A kutyák szeretetét örö-
költék, Mircsikének már saját 
törpepincsere van, Dorina és 
Bencus is vezetheti már őket, 
és ott vannak velem a kutya-
iskolában, tanulják hogyan 
kell tanítani a kutyákat. A be-
mutatókon részt vevő kutyá-
im úgy vannak tanítva, hogy 
senkit nem bántanak, a pólyás 
gyerek is megsimogathatja - 
állítja Ferenczi Sándorné, aki 
jövőre a karcagi CAC kutya-
kiállításon szeretné unokáit is 
elindítani egy-egy kutyával. 
Reméli, pár év múlva majd ők 
viszik tovább a Ferenczi csa-
lád kutyaügyességi bemutató-
it a Lovasnapokon, a Gyerek-
napon, és a kiállításokon pe-
dig sikeres tenyésztőként és 
kiképzőként lesznek majd je-
len, ahogy ő és Andi lánya.

DE

„Büszke vagyok a kutyáimra”

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az aláb-
biak szerint tájékoztatja Önöket:
I. Az ápolási díj összegének emelkedése

Az ápolási díj alapösszege 2019. január 01. napjától 32.600 Ft-ról 37.490 Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó ösz-
szegei:

- alapösszeg:  37.490 Ft
- emelt összegű ápolási díj:  56.400 Ft
- kiemelt ápolási díj: 67.485 Ft
Első alkalommal a 2019. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj össze-

gének változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag a törvényben meghatározott alap-
összeg emelkedése miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.

II. Gyermekek otthongondozás díja (GYOD)
Tájékoztatom, hogy 2019. január 1. napjától bevezetésre kerül az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók 

számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás.
A GYOD-ra lesz jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki
a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekéről, vagy
b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.
A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony releváns.
Az ellátást főszabály szerint csak a vérszerinti, illetve az örökbefogadó szülő veheti igénybe. Egyéb hozzátartozó csak a 

szülő halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha a szülő egészségi állapotából adódóan nem tudja gyer-
meke ápolását tovább ellátni, a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy bíróság által megszüntetésre kerül.

A GYOD összege 2019-től bruttó 100 000 forint. Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, ré-
szére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani. 

Az ellátást tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani, első alkalommal a 2019. január havi ellátást 2019. feb-
ruár 5-ei időponttal. 

A GYOD megállapítása iránt 2019. január 1-jét követően lehet új kérelmet benyújtani.
Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek, akinek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a gyermekére tekin-

tettel ápolási díjra való jogosultsága áll fenn, a járási hivatal – legkésőbb 2019. január 15-ig meghozott döntésével – 2019. janu-
ár 1-jére visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát, 
és ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31-ei időponttal történő megszüntetéséről. 

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

TÁJÉKOZTATÓ

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Január 12-13. 
 dr. Domán György
 Karcag, Ady Endre utca 58.
 Tel.: 06/30-434-5950

Január 12. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 13. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika
 (Kiss Antal utca 3.)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)


