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Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk 

minden kedves 
olvasónknak!

A kialakult járványügyi 
helyzetről, a településveze-
tési jó gyakorlatokról, a fo-
lyamatban lévő beruházá-
sokról, a kisvállalkozások-
kal és a helyi termelőkkel 
való együttműködésről, va-
lamint a térség turisztikai 
célpontjairól beszélgettünk 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnökével.      

- Felelős és bölcs döntések-
nek értékelem azokat a lépé-
seket, amelyeket tett a kormányzat 
ebben a rendkívüli helyzetben. Be 
kell látni, hogy szinte hadiállapotok 
uralkodnak a világban mindenhol; 
a koronavírus-járvány által okozott 
egészségügyi, társadalmi, gazdasá-
gi krízishelyzet olyan bátor és sarka-
latos lépésekre serkenti minden ál-
lam kormányzatát, amelyek megfele-
lő védelmet és nyugalmat biztosíta-
nak az állampolgároknak a minden-
napi életükben. A védekezés elmúltá-
val olyan gazdasági- és egészségügyi 
döntések meghozatalára is sor kerül-
het, amelyek a későbbi következmé-
nyek felszámolásában hatékony se-
gítséget tudnak majd nyújtani szá-
munkra.

- A tájékoztatásban tudunk a leg-
többet segíteni. A kormányzat ma-
gához rendelt nagyon sok olyan jog-
kört a rendkívüli helyzetben, amely 
gyakorlatilag ennek a jogrendnek kö-
szönhetően a kormányzat és az ön-
kormányzatok tekintetében is egy rö-
videbb, gyorsabb, hatékonyabb jogal-
kotási és végrehajtási fázisba helyezte 

át a közösségi ügyek intézését. A he-
lyi települési ügyek intézésében a pol-
gármesterek átvették az irányítást, a 
képviselő-testület pedig gyakorlati-
lag akár távmunkában, akár fiziká-
lisan vesz részt a döntések előkészí-
tésében, magát a döntést és azoknak 
a végrehajtását a polgármesterek ha-
táskörébe sorolták az ilyenkor szo-
kásos jogrendben megalkotott jog-
szabályok. Amit a polgármesterek-
nek tudunk még ezen felül segíteni, 
hogy a jó gyakorlatokat összegyűjtjük 
számukra. Ezekkel a jó gyakorlatok-
kal akár az idősek, akár a családosok, 
akár pedig az elesettek felemelésére 
és támogatására szolgáló intézkedé-
seket tudjuk hatékonyabbá és rövi-
debb úton elérhetővé tenni az önkor-
mányzat és a lakosság számára. Ha a 
lakosság tájékoztatásából is ki tudjuk 
venni a részünket, akkor annak az a 
jelentősége, hogy megnyugtassuk a 
társadalmat, hogy a veszélyhelyzet 
elmúltával lehetőség lesz újjáépíteni 
mind az egészségügyi, mind a gazda-
sági szektorokat. Fontosnak tartom 
és javaslom, hogy bátran támaszkod-
junk az önkormányzatok és a polgár-
mesterek tapasztalatára, rutinjára, és 
fogadjuk el azt, hogy ebben a helyzet-
ben ők is bölcsen tudnak dönteni.

(Folytatás az 5. oldalon...)

„A kormányzat védelmet 
biztosít az állampolgároknak”

- interjú Hubai Imrével -

- A kialakult járványügyi 
helyzetre való tekintettel 
Magyarország Kormánya 
számos intézkedést vezetett 
be. Hogyan értékeli ezeket?

- A veszélyhelyzetben a megye te-
lepülésein az elsődleges felméré-
seket követően milyen azonnali 
segítségre volt szüksége a polgár-
mestereknek?

A kormány által kidolgozott gazdaságvédelmi akcióterv célja, 
hogy annyi munkahelyet hozzanak létre, amennyit a koronavírus 
tönkretesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn nyilat-
kozatában.

Hangsúlyozta: egyetlen magyar sincs egyedül. Bejelentett továb-
bá egy bértámogatási programot, a 13. havi nyugdíj visszaépítését, a 
kiemelt nemzetgazdasági ágazatok újraindítását, valamint azt, hogy 
több mint 2000 milliárd forint értékben biztosítanak támogatott hitelt 
vállalatok finanszírozására.

- A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyi 
munkahelyet hozzunk létre - mondta Orbán Viktor, úgy fogalmazva: 
nehéz időket élünk, de egyetlen magyar sincs egyedül. Sikerülni fog, 
ha vigyázunk egymásra - hangoztatta.

Közölte, a gazdaságvédelmi akciótervet három ütemben hajtják vég-
re. Az első ütemen már túl vagyunk - emlékeztetett -, ide tartoztak a 
tb-járulék-csökkentések, a KATA-soknak nyújtott segítség és a bank-
hitelek törlesztésének felfüggesztése is.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Háború a 
nemzet ellen 

(3.) 
(avagy „Minden magyar 

felelős…”)

Nézi az ember a világjárvány képeit 
a különböző felvételeken, tévécsatorná-
kon. Különösen a Dél-Amerikából érke-
zett jelenetek a felkavaróak; Venezuelá-
ban vízhiány az egyik faluban, egy má-
sik kisvárosban egy fiatal nőt kergetnek 
a csendőrök, aki megszökött a hatósági-
lag elrendelt karanténból. Az Olaszor-
szágból és Spanyolországból jött kép-
sorok is drámaiak: zsúfolt kórházak, föl-
dön fekvő betegek, kihalt utcákon őri-
zetlen, napokig elszállítatlan koporsók. 
Észak-Olaszországban az orvosoknak 
az okoz morális dilemmát, hogy vajon 
jól döntöttek-e, hogy a rászorulók közül 
kit engednek a lélegeztetőgépekre, mert 
akinek nem jut, az valószínűleg poko-
li kínok közt költözik el az árnyékvilág-
ból. És a többi európai ország sem áll jól, 
Angliában is pár ezer ágy van az 50 mil-
liós lakosságra.

Itthon meg - gyorsan kászálódok ki 
a zuhany alól, mert éktelenül csöng a 
telefon - aztán majdnem földhöz vá-
gom, mert Jakab Péter, a Jobbik elnö-
ke a hívó. Természetesen géphangon. 
Többek közt ezt mondja: „...Három hó-
napra fölhatalmaztam volna Orbán 
Viktor miniszterelnököt, hogy gyors 
döntéseket tudjon hozni az ön érdeké-
ben. Miniszterelnök úr sajnos ezt nem 
fogadta el. AZT KÉRTE, ADDIG KORMÁ-
NYOZZON EGYEDÜL, AMEDDIG CSAK 
AKAR. (Kiemelés tőlem.) Pedig most 
nem a hatalom a fontos, hanem az ön 
biztonsága. A vírust csak összefogva 
állíthatjuk meg. Rám számíthat!”

Egyszerűen nem akartam hinni a 
fülemnek. Ha valaki ezt meséli nekem, 
azt mondom túlzás, ennyire nem lehet 
tahó egy pártelnök. Ennyire nem néz-
heti hülyének az embert, nem tételez-
heti fel, hogy nem nézik az emberek a 
tv-ben a parlamenti közvetítéseket. 
Különösen most, amikor részleges ki-
járási tilalom, korlátozás van. 

Szóval nem értem. Vagy úgy van 
vele, a Jobbik szimpatizánsainak köre 
ennyire bunkó, hogy mindezeket el is 
higgye, mert nem néznek mást ezek, 
csak azt a maradék Jobbik politbüró 
tagot? Ennyire talán még az ellenzék 
főnöke, Gyurcsány sem nézi kretének-
nek a hallgatóit. De ezek?  Az alelnök, 
Z. Kárpát Dániel is Szabó Dezsőre hi-
vatkozott az egyik napirend előttiben. 
És nem nyílt meg a föld alatta!  Sza-
bó Dezsőre, a XX. század egyik legna-
gyobb politikai gondolkodójára, Bibó 
István mellett!  

Aki ismeri Szabó Dezső munkássá-
gát, az tudja, hogy ha ma élne, ezekkel 
nemhogy szóba sem állna, de ugyan-
azt mondaná róluk, mint az akkori 
árulókról.

Szajkózva idézik, amit Szabó Dezső 
valóban komolyan gondolt: „Minden 
magyar felelős minden magyarért!”  

(Folytatás a következő számban.)

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Az akcióterv három szakasza mindösszesen a nemzeti 

össztermék, a GDP 18-20 százalékát csoportosítja át, ide-
értve a jegybank által megindított programokat is - közöl-
te a kormányfő, aki bejelentette: a 2020-as költségvetéstől 
a megváltozott helyzet miatt el kell térni, a költségvetési 
hiányt 1 százalékról 2,7 százalékra emelik. 

A hétfőn indult szakasz öt programból áll.
- Az első a munkahelymegőrzésről szól: rövidített mun-

kavégzés esetén készen állnak arra, hogy átvállalják a 
munkaadóktól a bérköltségek egy részét, ez a bértámoga-
tásnak egy speciális magyar formája - mondta.

- A család- és nyugdíjasvédelem nevű program része-
ként visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, mégpedig négy 
részletben - jelentette be. Így 2021 februárjában a januá-
ri nyugdíjon felül a nyugdíjasok egyheti nyugdíjat fognak 
kapni, és ez történik majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-
ben is - ismertette, úgy fogalmazva, hogy most a munka-
helyeket kell menteni, de nem szabad elfelejtkezni a nyug-
díjasokról, a szülőkről, nagyszülőkről sem, akiket a mos-
tani helyzet leginkább fenyeget.

A miniszterelnök közölte továbbá: az egyik program-
pontban az olyan kiemelt nemzetgazdasági ágazatok sze-
repelnek, amelyeket újra kell most indítani. Ezek közé so-
rolta a turizmust, az egészségipart, az élelmiszeripart, a 
mezőgazdaságot, az építőipart, a logisztikát, a közleke-
dést, valamint a film- és kreatív ipart.

Elmondta azt is, hogy a vállalatok finanszírozása érde-
kében kamat- és garanciatámogatott hiteleket biztosítanak 
magyar vállalkozásoknak összesen több mint 2000 milli-
árd forint értékben.

- A munkahelyteremtés érdekében pedig beruházásokat 
fognak támogatni mintegy 450 milliárd forint értékben - 
közölte Orbán Viktor.

A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarország tíz év 
megfeszített és szívós munkával már éppen egyenesbe 
jött, amikor a koronavírus-járvány megérkezett Európá-
ba, és veszélybe sodorta mindazt, „amiért eddig megdol-
goztunk”.

A helyzetet igazságtalannak nevezte, jelezve: „nem te-
hetünk róla, de ez nem változtat azon a tényen, hogy egy 
komoly kihívással kell szembenéznünk”. A helyzet igaz-
ságtalan, de ez sem ad felmentést, „nem törődhetünk be-
le, nem fogadhatjuk el, meg kell vele küzdenünk”, a jár-
vánnyal és a gazdasági következményekkel egyszerre - 
mondta. Menteni az emberéletet és gondoskodni a jövő-
ről - hangoztatta.

Megjegyezte, hogy az ország tíz éve a pénzügyi stabilitás 
és a felelős költségvetési gazdálkodás mellett horgonyzott 
le, és „ezt a horgonyt most sem szedjük fel”.

A kormányon belüli feladatmegosztásról - az érintett 
tárcavezetők társaságában - elmondta: Palkovics László 
innovációs és technológiai minisztert kérte fel arra, hogy 
az egész program koordinálását, irányítását végezze el. 
Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter dolga, hogy az állami vállalatokat len-
dületbe hozza és bekapcsolja a gazdaságvédelmi akció-
tervbe - közölte. Varga Mihály pénzügyminisztertől pedig 
azt várja, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat, egyúttal 
garantálja a költségvetési fegyelmet - tette hozzá a minisz-
terelnök.
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F. Kovács Sándor, vá-
rosunk és térségünk or-
szággyűlési képviselő-
je és Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő 
önkéntes tevékenysé-
gükkel támogatják eb-
ben a nehéz időszakban 
a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociá-
lis Szolgáltató Központ 
munkatársait. Több na-
pon keresztül a Karca-
gon élő idős vagy egye-
dül álló lakosoknak vit-
tek ebédet.

A Kína-Magyarország légihíd április 
4-ei, szombati mérlege: mintegy 4 mil-
lió maszk, több mint 400 ezer védőru-
házat, 100 ezer védőszemüveg, 30 ezer 
pár kesztyű és több mint 6 ezer arc-
védő plexi - közölte a külgazdasági és 
külügyminiszter a hivatalos Facebook-
oldalán.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, a re-
pülőgépek emellett 400 ezer darabot 
hoztak abból a gyógyszerből, ame-
lyet Kínában teszteltek, fejlesztettek, 
és az alkalmazása a nemzetközi kuta-
tások szerint ígéretes lehet a koronaví-
rusos betegek kezelésénél. Kína mind-
össze négy országnak adott ebből a 
gyógyszerből, ezek közül Magyaror-
szág az egyik - hangsúlyozta a tárcave-
zető, hozzátéve, a szombaton érkezett 
védőeszközök tízezer beteg ellátásá-
hoz elegendők.

kormany.hu

4 millió maszk 
és több mint 

400 ezer 
védőruházat 

érkezett Kínából
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KORONAVÍRUS

A kormány magán kezdte a koro-
navírus-járvány miatt szükséges ta-
karékosságot, így elvon és átcsopor-
tosít a tárcáktól összesen 1345 milli-
árd forintot, ami a gazdaság védel-
mére és újraindítására létrehozott 
alapban áll rendelkezésre. A járvány 
elleni védekezési alapba 663 mil-
liárd forintot biztosítanak, abba be 
kell fizetni az idei párttámogatások 
50 százalékát, a multinacionális lán-
cokat terhelő kereskedelmi adót, a 
pénzügyi szektor hozzájárulását és a 
gépjárműadó önkormányzatoknak 
járó részét - jelentette be Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter április 4-én, szombaton az 
online kormányinfón.

Közölte, a kormány a költségve-
tés alapvető átrendezéséről döntött, 
létrehozták a járvány elleni védeke-
zés alapját, és létrejön a gazdaság-
védelmet, a gazdaság újraindítását 
szolgáló alap.

Az eredményes védekezéshez szük-
séges források biztosítása érdekében a 
kormány jelentős átcsoportosításokat 
hajt végre, és közös teherviselésre kö-
telez másokat is, így a politikai pár-
tokat, a multinacionális kereskedel-
mi láncokat, a bankokat és az önkor-
mányzatokat is - mondta.

Gulyás Gergely ismertetése sze-
rint a koronavírus-járvány elleni 
védekezési alapba befizetett párt-
támogatások 1,2 milliárd forintot 
tesznek ki, a multinacionális lánco-
kat terhelő adó 36 milliárd forintot 

jelent, a bankoktól 55 milliárd fo-
rintot várnak.

Hozzátette: a gépjárműadó köz-
ponti költségvetésbe átirányított ré-
sze idén 34 milliárd forint lesz, az 
önkormányzatokat arra kérik, hogy 
ezzel járuljanak hozzá a járvány el-
leni védekezéshez.

Közölte, az alapba 663 milliárd 
forintot tudnak biztosítani így, mi-
vel a járvány elleni védekezés köz-
ponti tartaléka 378 milliárd forint, 
ez azonban egy felülről nyitott elő-
irányzat.

Jelezte, az intézkedéseknek visz-
szamenőleges hatálya nincs, április 
15-étől vagy május 1-jétől érvényesek.

A gazdaság védelmére és újrain-
dítására létrehozott alapban 1345 

milliárd forint áll rendelkezésre - 
közölte.

A miniszter kifejtette: az újraindí-
tást, a gazdaság védelmét célzó alap-
nak része a központi intézményektől 
beszedett megtakarítás, azaz a mi-
nisztériumoktól elvont források, ami 
922 milliárdot tesz ki. A Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap bevétele is teljes 
egészében idekerül, ami 423 milliárd 
forintot jelent. Összességében a gaz-
daság védelmére és az újraindításra 
szolgáló intézkedéseket célzó alap-
ban 1345 milliárd forint áll rendel-
kezésre - ismertette Gulyás Gergely.

Kitért arra, hogy az elmúlt hó-
napban azok a gazdaságvédelmi in-
tézkedések, amelyeket a munka-
helyek megőrzésére hoztak, eddig 

mintegy 100 milliárd forintba ke-
rültek.

Jelezte azt is: a védőnők és egész-
ségügyi szakdolgozók 20 százalé-
kos novemberi béremelését bizto-
sítani fogják a múlt pénteken beje-
lentett, minden egészségügyi dolgo-
zónak járó bruttó 500 ezer forintos 
- várhatóan nyár eleji, június-júliu-
si - juttatás mellett. Utóbbi, az egész-
ségügyi dolgozók „heroikus küzdel-
mének” elismerése a központi költ-
ségvetésnek 70 milliárdos terhet je-
lent - tudatta.

Arról is beszélt, hogy a korona-
vírus-járvány alatt eddig körülbe-
lül 30 ezerrel nőtt a munkanélkü-
liek száma, április elejétől a mun-
kahelyüket elveszítők száma napi 4 
ezer körüli - közölte a Miniszterel-
nökség vezetője.

A 30 ezres adat ugyanakkor nem 
azt jelenti, hogy csak ennyien veszí-
tették el az állásukat - hívta fel a fi-
gyelmet a miniszter, hozzátéve: a ko-
rábbi 70 ezer szabad munkahely szá-
ma 40-50 ezer közöttire csökkent.

Gulyás Gergely a legfontosabbnak 
továbbra is az emberi élet és egész-
ség védelmét nevezte, hangsúlyoz-
va, hogy az egészségügyi védekezés-
re a költségvetés korlátlanul biztosít-
ja a forrásokat.

Arról is tájékoztatott, hogy a vé-
dekezéssel kapcsolatos eszközök be-
szerzésére eddig mintegy 380 milli-
árd forintot költöttek.
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663 milliárd forint kerül a járványügyi, 1345 milliárd 
a gazdaságvédelmi és -újraindítási alapba

Idén minden egészségügyi dol-
gozónak 500 ezer forintos plusz-
juttatást biztosítanak - jelentette 
be Orbán Viktor április 3-án, pén-
teken a Kossuth rádió Jó reggelt, 
Magyarország! című műsorában. 
A miniszterelnök az interjúban az 
ország legfontosabb dokumen-
tumának nevezte az úgyneve-
zett egészségügyi átcsoportosí-
tási tervet, amely arról szól, hogy 
a koronavírus-fertőzés tömeges-
sé válásakor hogyan kell majd az 
erőket átcsoportosítani. A kor-
mányfő azt is szorgalmazta: „úgy 
küzdjünk meg a válsággal, hogy 
ne adjuk fel a céljainkat”.

A törvények egészségügyi ve-
szélyhelyzetben minden egész-
ségügyi dolgozónak kötelezővé 
teszik a vezényelhetőséget, ilyen-
kor központilag lehet gazdálkod-
ni velük - mondta, jelezve, hogy 

a megbetegedett egészségügyi 
dolgozókat pótolni kell.

A kormányfő hozzátette: 110 kol-
légiumot foglaltak le - ahol 19.820 
embert tudnak elhelyezni - és 58 
hotelt - ezek 5661 ember elhelye-
zésére alkalmasak -, továbbá szol-
gálatba van állítva 3543 gépjármű, 
és felkészültek 203.770 ember ét-
keztetésére.

Ez egy katonai vezénylési akció-
terv a tömeges járvány időszakára 
- mondta Orbán Viktor, úgy fogal-
mazva: az egészségügyet próbára 
tevő nagy roham még előttünk áll.

„Harcolnunk kell minden egyes 
emberéletért” - jelentette ki a mi-
niszterelnök, méltatva az orvosok, 
az ápolók, a mentősök, a járvány-
ügyi szakemberek, a rendőrök, 
a katonák, az élelmiszerboltok-
ban és gyógyszertárakban dolgo-
zók, valamint a fuvarozók munká-

ját, továbbá a gyermekeikkel ott-
hon lévő édesanyákat, a digitáli-
san oktató tanárokat, és az időse-
ket is, akiknek különösen nehéz, 

hogy most nem találkozhatnak ro-
konokkal, barátokkal.

kormany.hu

Ne adjuk fel céljainkat!

Fotó: miniszterelnok.hu
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Ingyenes jogi telefonos segítséget nyújtanak a megye la-
kosainak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Ka-
mara tagjai!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara tag-
jai, figyelemmel a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet-
tel elrendelt veszélyhelyzetre, a veszélyhelyzet végéig Jász-
Nagykun-Szolnok megye állampolgárainak ingyenes, tele-
fonos jogi segítséget nyújtanak.

Éljenek a lehetőséggel!
Az ügyvédek listája a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzat Facebook oldalán található meg.

KORONAVÍRUS

Jász-Nagykun-Szolnok megye összetart!

- Ma 75 ezer nyelvvizsga hiányában 
középfokú végzettséget igénylő munka-
körben elhelyezkedett munkavállaló van 
Magyarországon. A Gazdaságvédelmi Ak-
cióterv munkahelyteremtési programjá-
nak részeként ezt a 75 ezer diákot mente-
sítjük a nyelvvizsga kötelezettség alól, hi-
szen a gazdaságnak szüksége lesz a dip-
lomás munkavállalókra - mondta az inno-
vációs és technológiai miniszter a korona-
vírus-járvány elleni védekezésért felelős 
Operatív Törzs április 7-ei, keddi online 
sajtótájékoztatóján.

Palkovics László közölte, hogy az ál-
lam a rövidített munkaidőben dolgo-
zók után 3 hónapig 70 százalékos bértá-
mogatást, a kutatási-fejlesztési terüle-

ten dolgozók után 3 hónapig 40 száza-
lékos bértámogatást vállal. A munkahe-
lyek védelmét adókönnyítésekkel és az 
adminisztrációs kötelezettségek enyhí-
tésével is támogatja a kormány.

Pályázatok indulnak technológiafej-
lesztésre, továbbképzési és átképzési le-
hetőségek nyílnak, a munkavállalók ka-
matmentes kölcsönt vehetnek fel a ta-
nulmányaikhoz.

Az ország számára legfontosabb ipar-
ágak jelentős többlettámogatásokra, a 
munkaadók hitelgarancia- és tőkeprog-
ramokra, a családok és a háztartások pe-
dig újabb juttatásokra számíthatnak - 
mondta Palkovics László.

MTI

Április 6-tól, hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon - kö-
zölte Orbán Viktor miniszterelnök április 5-én, vasárnap.

- A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek 
közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon 
ez nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a 
saját autóját - fogalmazott a kormányfő. Emiatt indokolt a közterületi parkolási díjak 
megszüntetése - tette hozzá.

Orbán Viktor tájékoztatása szerint a kormány vasárnap a helyzet megoldása ér-
dekében rendeletet alkotott, amely a Magyar Közlönyben még a nap folyamán 
meg is jelent. 

MTI

Nyelvvizsga nélkül is megkapják 
a hallgatók a diplomájukat

Hétfőtől díjmentes a közterületi parkolás

A koronavírus-járvány miatt kirendelt 
kórházparancsnokok egyik fő feladata az 
egészségügyi készletek - például gyógy-
szerkészletek, fertőtlenítőszerek - védel-
me - jelentette ki az országos kórházfőpa-
rancsnok.

Halmosi Zsolt hozzátette: a védekezési 
mechanizmusokat és a vagyonbiztonsá-
got ellenőrizni kell.

Szólt arról, hogy több esetben például a 
kórházi szájmaszkok, fertőtlenítőszerek út-

ját nem lehetett követni. Több intézményve-
zető feljelentést is tett, így több büntetőeljá-
rás is folyamatban van amiatt, hogy egész-
ségügyi készletek tűntek el a kórházakból - 
ismertette a vezérőrnagy. A kórházparancs-
nokok másik fő feladata a járványügyi sza-

bályok betartatása az intézmény te-
rületén. Fontos, hogy azok, akiknek 
szükséges, meghatározott rend sze-
rint - előszűrést követően, megfele-
lő védőfelszerelésben - léphessenek 
csak be a kórház területére - hang-
súlyozta Halmosi Zsolt, rámutatva, 
„egyetlen kis hiba kockázatot jelent-
het az intézmény működésére”.

A vezérőrnagy kiemelte, a sikeres 
védekezésben fontos, hogy a kór-
házparancsnokok és az intézmény-
vezetők között szoros együttműkö-
dés legyen.

Emlékeztetett, Orbán Viktor mi-
niszterelnök bejelentése nyomán 

március 30. óta 108 egészségügyi intéz-
ményben kórházparancsnok segíti az in-
tézmény működését és az egészségügyi 
készletek védelmét.

MTI

Az egyik fő feladat az egészségügyi készletek védelme
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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)

- Ez egy komoly kihívás. A külön-
leges jogrendnek köszönhető volt az, 
hogy a bölcsődék, az óvodák és az 
oktatási intézmények bezárásra ke-
rültek. Azt gondolom, hogy nagyon 
felelőségteljes döntése volt ez a kor-
mányzatnak, hiszen a vírus átadásá-
nak lehetőségét tudta ezzel csökken-
teni, a kontaktusok számát minimá-
lisra szorítani. Ezzel szemben a peda-
gógusokat, a szülőket, a diákokat egy 
olyan kihívás elé állította, amely egy 
új típusú logisztikát és felügyeletet 
igényel. Azok a szülők, akiknek nincs 
meg az a lehetősége, hogy távmun-
kában végezzék el a munkahelyi te-
endőiket, nekik még inkább körülte-
kintőbben kell szervezni a napjaikat. 
Azt gondolom viszont, hogy min-
den magyar család képes meghozni a 
döntést annak érdekében, hogy ezen 
a krízishelyzeten túljusson az ország. 
Ez a helyzet ráirányította a figyelmet 
arra, hogy azoknak a hivatásoknak a 
dolgozói, akik most a frontvonalban 
végzik a megfeszített munkát, mind 
értünk vannak, és külön elismerés 
és köszönet jár nekik ezért, legyen az 
egészségügyben, oktatásban, avagy a 
szolgáltató szektorban dolgozó. 

- A megye településeiről folyamato-
san csakis pozitív visszacsatolást kap-
tam. Mindenki komolyan veszi azt, 
hogy felelőssége van abban, hogy a ví-
rus terjedését akadályozza, minden-
ki tudomásul vette azt is, hogy az ott-
hon maradással tud a legtöbbet segí-
teni. Lényeges, hogy minél nagyobb 
számban kövessék a polgárok az Ope-
ratív Törzs ajánlásait, illetve a már 
meghozott szigorításokat. Ez most 
egy nagyon komoly és érzékeny terü-
let, de azt látom, hogy mindenki meg-
értette a helyzet komolyságát. Ugyan-
akkor azt is látom, hogy a gazdasági 
szereplők is megértették a korlátozá-
sok jelentőségét, hiszen azok az egy-
ségek, amelyeknek be kellett zárni, 
hogy ezzel is elősegítsük a vírus terje-
désének megakadályozását, ez is egy 
óriási áldozat volt. Így minden mun-
kavállalóra és munkáltatóra hatal-
mas terhet rak ez a bezárás. Azt lát-
ni kell, hogy a gazdaság működéséhez 

szükséges csatornák befagytak, ezek-
nek az újjáélesztése van most folya-
matban. Mindenkit új feladat elé ál-
lított és állít ez a helyzet, de azt gon-
dolom, hogy aki tud alkalmazkodni a 
megváltozott feltételekhez egymást 
segítve és támogatva, közösen túl fo-
gunk jutni ezen az állapoton. Emel-
lett, nagyon fontosnak tartom, hogy 
ne a rémhírterjesztőkre alapozzuk a 
véleményünket, hanem a kormány-
zat hiteles oldaláról tájékozódjunk a 
koronavírus-járvány éppen aktuális 
részleteiről. Emellett arra biztatok 
mindenkit, hogy a saját közösségük-
ben a településük polgármesterének 
tájékoztatóit tartsák irányadónak a 
kialakult veszélyhelyzettel kapcsolat-
ban. Nagyon elkeserítő, hogy az ellen-
zéki pártok egy olyan tőke kovácsolá-
sába kezdtek a járvány kapcsán, amely 
rendkívül káros a társadalom mentá-
lis egészségére vonatkozóan. 

- A munka nem állt le. A megye to-
vább folytatja a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program lépése-
it. Az elmúlt héten is a Pénzügymi-
nisztériummal közösen, mintegy két 
és fél milliárd forint értékben dön-
töttünk olyan projektekről a megyé-
ben, amely mintegy tizenkét helyszí-
nen, több mint kettőszázötven gyer-
mek számára fog bölcsődei férőhe-
lyet biztosítani. Új pályázat kiírásá-
ra is lehetősége van a kormányzat-
nak. Ez a típusú munka és fejlesz-
tés a jövőben is nagy hangsúlyt fog 
kapni. Véleményem szerint a gazda-
ság újraindulásának az egyik motor-
ja lehet az építőipar a mezőgazdaság 
mellett. Erre megfelelő kapacitások 
állnak rendelkezésre, hogy a követ-
kező időszak pályázati felhívásaiban 
olyan projektek nyerhessenek, ame-
lyek kivitelezésére a helyi és megyei 
vállalkozások alkalmasak lehetnek. 

- A kisvállalkozások számára a kor-
mányzati mentőcsomag március 18-
ig kihirdetésre került. Abban tudunk 
segíteni, hogy azok a KATA-s vállal-
kozások, azok a társas mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások, amelyek ne-
héz helyzetbe kerültek, folyamatosan 
tájékoztatnak bennünket arról, hogy 
milyen területen sújtja leginkább a 
vállalkozásukat a krízishelyzet. Szá-
mot adnak arról is, hogy a saját hely-

zetükből kiindulva milyen megoldási 
javaslatokat látnak célszerűnek egy-
egy probléma megoldására. Ezeket 
mi összegyűjtjük és eljuttatjuk a kor-
mányzat számára, hogy a fent emlí-
tett vállalkozások, illetve az ő mun-
kavállalóik védelmet élvezzenek és ki-
vehessék a részüket akár a gazdaság 
újraindításából is. 

- A nyomtatott sajtónk szinte meg-
szűnt az elmúlt hetekben, viszont 
még a korábbi kiadványaink aktuáli-
sak. A közösségi média segítségével, 
valamint a televízió és a rádió segítsé-
gével nagyon sok hasznos információt 
el tudunk juttatni a lakossághoz. Mi-
vel folyamatosan nézik az állampol-
gárok a híradásokat, ezért számunkra 
külön öröm, hogy a helyi- és a megyei 
hírek is bekerülhetnek a hírcsator-
nák műsorkínálatába. Ezen kívül van 
a megyének egy Védelmi Bizottsága, 
amelynek a vezetője dr. Berkó Attila 
kormánymegbízott úr, és az általuk 
folytatott kommunikáció is ugyan-
ezt a folyamatot erősíti. Természete-
sen mi is folyamatosan tájékoztatjuk 
a lakosságot mind a saját, mind pedig 
a kormányzati döntésekről is, ame-
lyek a jelen helyzetben is hatékonyak, 
valamint előrevetítik azt, hogy a ve-
szélyhelyzet elmúltával olyan gazda-
sági intézkedések várhatóak, amelyek 
minden magyar ember számára lehe-
tővé fogják azt tenni, hogy aki elveszí-
tette a munkahelyét, újhoz juthasson. 

- Ez egy játékos kvíz verseny. Pon-
tosan azok számára szól, akik otthon 
maradtak. Egy olyan megmérettetés 
ez, amely a megye értékeire hívja fel 
a figyelmet a megyei identitásunk 
erősítése tükrében. Számos neveze-
tességünk van, páratlan szépségű az 
alföldi táj, és megannyi szépség talál-
ható a megyében, híres emberek, hit-
életi értékeink, és így tovább. Ezzel 
a játékos vetélkedővel pontosan erre 
szeretnénk ráirányítani a figyelmet. 

- A turizmus, a vendéglátás és az 
idegenforgalom mind a sebezhető 
ágazatok közé tartozik. Fontosságuk 
akkor mutatkozik igazán meg, ami-
kor előáll egy ilyen helyzet és nem 
tudnak kinyitni, nem tudnak ren-
dezvényeket szervezni. Nyilván a be-
zárást elősegítő intézkedések mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy lassítani 
lehessen a járvány terjedését. A kor-
mány egyelőre járulékkedvezmény-
nyel igyekszik támogatni az ebben 
a szektorban dolgozókat. Azt sajnos 
látni kell, hogy ebben az ágazatban 
nagyon nehéz megtartani a mun-
kavállalókat, ha nincsen fogyasztó, 
nincsen vendég. Számos ember mun-
ka nélkül maradt. Nekünk, a Tisza-
tavi Térségi Fejlesztési Tanácsnak is 
az a célja, hogy minél jobban enyhít-
sük a járvány okozta válság állapotát 
a térség munkaadói és munkavállalói 
között, és a veszélyhelyzet elmúltá-
val segítsük a beindulásukat. A jelen 
helyzetben viszont ami beruházás, 
fejlesztés folyamatban van, azt ér-
demes elvégezni, hiszen most zavar-
ja legkevésbé a vendégeket. Azt gon-
dolom, hogy a belföldi turizmus erő-
södni fog. Mi is pályáztunk egy fon-
tos beruházásra, amely Tiszafüredet 
érinti. A Tisza-tavi Természetbúvár 
Játszóház és Túraközpont megépí-
tése kapcsán, amely terveink szerint 
2022 nyarára készülne el, újabb lé-
pést teszünk a szezon meghosszab-
bítása és a négy évszakos kínálat fe-
lé. Talán a legfontosabb pillanatban 
történik ez a beruházás, mert a prio-
ritást a helyi értékeink népszerűsíté-
se élvezi majd a közeljövőben. 

- A piacok népszerűsítését is foly-
tatjuk. A helyi termelőknek nagyon 
lényeges ez, nemcsak azért, mert a 
helyi gazdaság egyik motorjáról van 
szó, hanem azért is, mert egy egész-
séges légkör uralkodik ezeken a pi-
acokon. Nagy légtér, szabad leve-
gő jellemzi ezeket a tereket. Fontos, 
hogy az áruk mennyisége és minő-
sége kifogástalan és a kormány ál-
tal kiadott szabályok alapján semmi 
akadálya nincs ezen terek látogatá-
sának. A termelők folyamatosan el 
tudják látni a vevőket. A vevők pe-
dig termelési és értékesítési bizton-
ságot tudnak adni a piacok szerep-
lőinek. Így tehát elmondható, hogy 
a továbbiakban is a gazdaság élén-
kítésének nagyon fontos eszköze és 
tere a piac.     

Brehó Mónika

„A kormányzat védelmet biztosít az állampolgároknak”
- interjú Hubai Imrével -

- Milyen visszajelzések érkeznek 
a térség településeiről a digitális 
oktatás, a közétkeztetés és a ki-
járási korlátozás tekintetében?

- Milyenek a visszajelzések a pol-
gárok fegyelmezettségét illetően 
ebben az igen erőt próbáló hely-
zetben?

- Az elmúlt években a megyé-
ben számos fejlesztés és beruhá-
zás történt. Folytatódni fognak-e 
ezek? Mik a tervek?

- A kialakult helyzetben hogyan, 
milyen fórumokon keresztül tud-
ják segíteni a polgárok fizikális és 
mentális egészségét?

- Az elmúlt időszakban került sor 
egy online kvíz verseny kiírására. 
Mi ez pontosan?

- A helyi termelőkkel miben tud-
nak egymás segítésére lenni?

- Számos turisztikai célpontja van 
a megyének. Ön, mint a Tisza-tó 
Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 
hogyan látja, a kialakult helyzet 
tükrében mi lesz azokkal a telepü-
lésekkel, amelyek szinte csakis a 
turizmusból élnek?

- Miben tudják segíteni a kisvál-
lalkozásokat?
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HÍREK
DigitáliS oktAtáS A kArcAgi iSkolákbAN

Kovács Miklósné igazgató: - In-
tézményünkben a veszélyhelyzet 
miatt elrendelt tantermen kívüli, di-
gitális oktatásra való átállás rövid 
időn belül elindult. A kezdeti nehéz-
ségeken hamar túlléptünk, köszön-
hető ez a pedagógusok és a szülők 
összefogásának és jó együttműkö-
désének, valamint a tanulók magas 
szintű informatikai ismereteinek. A 
szükség szülte online oktatási rend-
szerünket azóta is folyamatosan fej-
lesztjük: az E-KRÉTA „házi feladat” 
felületét, a Google Classroomokat 
és az osztályok Facebook csoportja-

it. Egyre gazdagabb peda-
gógusaink e-módszertani 
kultúrája.

Az új munkaforma alkal-
mazásakor is fontos szem-
pont számunkra a tanulók 
életkori sajátosságainak, 
egyéni képességeinek, lehe-
tőségeinek szem előtt tar-
tása. Az eddigi tapasztala-
tok és visszajelzések több-
nyire pozitívak, bár minden résztve-
vőtől kitartó, lelkiismeretes, sokszor 
erő feletti munkát igényel. A tanu-
lók szépen haladnak a tananyaggal, 

a támogató, biztató ottho-
ni szülői háttérrel. Kezdjük 
megszokni az új oktatási 
rendszert, de mindenkinek 
egyre jobban hiányoznak a 
személyes kapcsolatok és a 
közösségben megélt élmé-
nyek. Így egyre kedvelteb-
bek a hangonuts, skype-os 
és video-üzenetes órák.

Intézményünkben min-
den tanuló be tudott kap-
csolódni a digitális okta-

tásba. Az ehhez szükséges digitális 
eszközök használatának lehetőségé-
vel minden család rendelkezik.

Tiszteletre méltó és köszönettel 
vesszük a segítő felajánlásokat szer-
vezetek és magánszemélyek részéről, 
melyet az érintettek egyénileg vesz-
nek igénybe.

A katolikus egyházi intézmények 
tanulóinak a digitális eszközellátott-
ságát a fenntartó és a Katolikus Pe-
dagógiai Intézet is támogatja rászo-
rultsági alapon. Helyi szinten az is-
kola és az iskolát támogató alapít-
vány lehetőségéhez mérten bármi-
kor kész a segítségnyújtásra. 

(Folytatjuk.)

Mátyusné kiss-Pál róza

imádság
Én Istenem, Uram.
Mindannyiunk Atyja!
Védd meg a népünket,
most se hagyj magunkra.
Sok baj és szenvedés
érte már e népet.
Add, hogy vége legyen
ezen küzdelmünknek.
Most a vírus gyötri,
ne hagyd elterjedni.
Legyen ellenszere,
segítsd feltalálni.
Ismeretlen vírus
a „korona vírus”.
Higgyük, elkerüli
ki gyakran kezet mos!
Élesítsd az elmét,
fogja fel mindenki:
- maradjon most otthon,
aki megteheti.
Segíts ebben Atyám.
Mindannyiunk Atyja.
Szerető áldásod
kérjük most magunkra! 

  Ámen

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban március 14-én, pénteken jelentette be az egyik rendkívüli intézkedést Orbán Viktor miniszterelnök: 
„Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, ame-
lyek nem igényelnek személyes jelenlétet.”

Megkérdeztük a városi oktatási intézmények vezetőit, hogy az elmúlt hetekben hogyan sikerült átállniuk a digitális oktatásra, milyen tapasz-
talatokat gyűjtöttek, hogyan zajlik jelenleg az oktatás Karcagon.

Tóth Barna igazgató: - Iskolánkban gördülékenyen és nyugodt körül-
mények között indult az új oktatási rend. Az első néhány napban a rend-
szerszerűen használandó digitális felület és a hozzá tartozó szabályrend-
szer kialakításán volt a hangsúly. Miután ez megtörtént, áttekinthető 
rendben folyt tovább a munka. Intézményünk rendelkezik a szükséges 
tárgyi és szellemi kapacitással, a különféle alkalmazásokat pedig úgy vá-
logatjuk, hogy ne okozzon gondot tanítványainknak. Az eddigi tapasz-
talatok mindenképpen biztatóak. Igyekszünk mindenki felé segítő szán-
dékkal és jóindulattal fordulni, mert ebben a nehéz helyzetben tanítvá-
nyaink és kollégáink családjainak egészsége a legfontosabb számunkra.

Földváriné Simon Ilona igazgató: - Minden pedagógus - több éve -, 
rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyet korábban az iskola 
bocsájtott rendelkezésükre.  Pedagógusaink a korábbi években elvégez-
ték a 30 órás akkreditált tanfolyamot, amelynek címe: „A digitális pe-
dagógia alkalmazása a mindennapi gyakorlatban”. A tanítók és szakta-
nárok a napi tananyagról PPT-t készítenek, amelyet részletes szóbeli ma-
gyarázattal látnak el. Az alsó tagozat tanítói a rendszergazda által létre-
hozott weblapra töltik fel a tananyagokat. A felső tagozat pedagógusai a 
Google Classroom felületet használják a tananyag továbbításához.

Órarend szerint haladva, tantárgyanként a tananyagokat naponta töl-
tik fel a pedagógusok - időzítővel ellátva -, így másnap reggel 8 órakor 
megjelenik a felületen az aznapi tananyag. Az iskolavezetés számára is 
megtekinthetőek az aznapi 
feltöltött tananyagok. Szá-
monkérés az intelligens ok-
tatási asszisztens program 
felületén történik, külön-
böző feladatmegoldások-
kal és azok visszaküldésé-
vel. A számonkérés külön-
böző formáját is alkalmaz-
zák a pedagógusok.

Tanulóink rendelkeznek 
a digitális oktatáshoz szük-
séges otthoni informatikai 
eszközökkel.

györffy istván katolikus általános iskola 

karcagi Nagykun református általános iskola karcagi Nagykun református gimnázium 
és Egészségügyi Szakgimnázium  
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Az óvodákban kialakult járványügyi helyzetről, 
az ovik működési rendjéről, a digitális nevelés le-
hetőségeiről és a közelgő óvodai beíratásról kér-
deztük Gulyás Ferencnét, a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda intézményvezetőjét.   

- 2020. március 16-tól kezdődően visszavoná-
sig rendkívüli szünetet rendelt el Karcag város pol-
gármestere. A szünet alatt valamennyi óvodánkban 
ügyeleti ellátást biztosítunk a dolgozó szülők gyer-
mekei számára. Az ügyeleti ellátás keretében az óvo-
dában tartózkodást a szülők részére korlátozzuk, így 
óvodába érkezéskor, távozáskor az ajtóban gyerme-
keiket átadják, hazamenetelkor átveszik az óvoda dol-
gozójától. Az ügyelet keretében a gyermekek ellátása 
mellett szigorúan betartjuk a fertőtlenítési, a higiéniai 
szabályokat, a kézfertőtlenítésre, a szájmaszk haszná-
latára fokozott figyelmet fordítunk. Ügyeleti ellátást 
az elmúlt három hétben harminc-negyven gyermek-
nek igényeltek, óvodai étkezést százhetven-száznyolc-
van gyermek részére vettek igénybe a szülők, amelyek 
egy részét az óvodában veszik át a szülők, egy részét 
pedig a szolgáltató szállítja ki a lakcímre.

- Az új működési rendünkben felmértük humán 
erőforrásainkat, így az ellátandó feladataink mellett 
nagy ütemben végezzük védő szájmaszkok varrását a 
varrni tudó kollégáinkkal, jelenleg tizenhárom dolgo-
zónk végzi. A maszkokhoz szükséges anyagok nagy ré-
sze intézményünkben rendelkezésre áll (adományok-
ból), kiegészítő anyag (kalapgumi, varrótű, cérna) be-
szerzésére volt szükségünk. Az elkészült maszkok első 
körben a dolgozók között kerültek kiosztásra, majd ezt 
követően elláttuk családtagjaikat, lakóhelyük környe-
zetének egy részét, városunk intézményeibe, hivatalok-
ba, szolgáltatókhoz, egészségügyben dolgozókhoz jut-
tattunk belőle. A varrást tovább folytatjuk, kiszolgál-
va ezzel a környezetünkben élőket, támogatva egész-
ségük és környezetük megőrzését. Az anyagszükséglet 

egy része rendelkezésünkre állt, egy részét adomány-
ba kaptuk, egy részét pedig a költségvetésünkből vá-
sároltuk meg. Az anyagszükségletünkhöz Sz. Nagy Já-
nos vállalkozótól nagy mennyiségű (több száz méter) 
anyagot kaptunk adományba. A maszkok varrásához 
textil és kiegészítők felajánlását szívesen elfogadjuk. 

- Óvodapedagógusainkkal létrehoztuk a „Karcagi 
óvodások tarka-barka percei” oldalunkat a Facebook 
közösségi portálon, hogy ebben a mindannyiunk 
számára nagyon nehéz időszakban az otthon töltött 
idő eltöltését támogassuk szakmai tudásunkkal, öt-
leteinkkel, személyes perceinkkel, jelenlétünkkel az 
online világban az óvodásaink és a szülők számá-
ra. Hetente egy-egy témakörben adunk ajánlásokat 
a gyerekekkel töltött időhöz. Néha elérzékenyülünk, 
amikor belépünk az üres csoportszobába, de nekünk 
is erőt és támogatást adnak a szülőktől érkező vissza-
jelzések, amelyben megfogalmazzák, hogy szívme-
lengető pillanatokat és sok ötletet, tevékenységet kap-
nak óvodásaink az óvó néniktől. Az oldal nézettsége 
folyamatosan magas, alkalmanként a hat-hétezres el-
érést is megközelíti.

- A mindennapjaink a veszélyhelyzetben a rendkí-
vüli intézkedésekhez való alkalmazkodásról, műkö-
dési rend kialakításáról, a dolgozóink védelméről, a 
városi feladatok ellátásának támogatásáról szólnak. 
De a sok megoldandó feladat mellett az elmúlt évek 
szakmai eredményeiről érkeznek elismerések, így az 
intézményünket az Oktatási Hivatal kiválasztotta 
„Az Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyeré-
sére benyújtott pályázatunk alapján 2023. június 15-
ig tartó időtartamra. Az elmúlt években komoly ered-
ményeket értünk el az óvodáinkban a konyhakertek 
kialakításával, a kertgondozásra neveléssel, annak 
hasznosságára tanítással, mintaadással, gyermekek-

kel, szülőkkel közös tevékenységekkel. Év elején pá-
lyázatot nyújtottunk be az Óvodakert támogatására, 
a Zöldfa úti Óvodánk kiválasztásra került az ÓVO-
DA-KEZDŐ kategóriájában, amelynek keretében az 
óvoda eszközcsomagot, mentorálást és pedagógus to-
vábbképzést kap.  

- Az óvodai beíratást intézményünkben az Okta-
tási Hivatal által kiadott rendkívüli eljárás keretében 
fogjuk megvalósítani áprilisban. A beíratás személyes 
találkozást nem tesz lehetővé a szülők számára, rész-
letes tájékoztatást a www.karcagiovodak.hu, a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda Facebook-oldalán, illet-
ve elérhetőségeinken kaphatnak a szülők. A beiratko-
zás során a madaraszimreovi@gmail.com e-mail címe, 
a 06/59-503-323 vagy a 06/30-573-6080-as telefon-
számokon kérhetnek információt, illetőleg jelezhetik 
kéréseiket a beiratkozással kapcsolatosan.

Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek, hogy 
ebben a mindannyiunk számára nagyon nehéz hely-
zetben megértéssel elfogadták rendkívüli döntéseinket, 
helyt állnak a gyermekeik nevelésében, munkájuk ellá-
tásában a megváltozott körülmények között is. Intéz-
ményünk dolgozóinak köszönöm, hogy a veszélyhelyzet 
idejére kialakított óvodai működésünk rendjében fel-
adataikat lelkiismeretesen, odaadással végzik, a közvet-
len környezetünkben élők, partnereink támogatása mel-
lett. Vigyázzanak családjukra, vigyázzanak egymásra!

Brehó Mónika

- A kialakult járványügyi helyzetre való tekin-
tettel hogyan alakult át a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda élete?

- Az elmúlt napokban egy közösségi portálon is 
létrehoztak egy óvodai oldalt. Milyen célt szol-
gál ez?

- Milyen visszajelzés érkezett az elmúlt évek 
óvodai munkáját illetően az Oktatási Hivatal-
tól, valamint hogyan áll a már korábban be-
nyújtásra került „Óvodakert program”? 

- Milyen az új működési rendjük?

- Közeledik az óvodai beíratás. A különleges 
jogrendben ez hogyan kerül megvalósításra?

Már most látszik, hogy a vírushelyzet miatt 
nagyon nehéz helyzetbe került Berekfürdő, 
hiszen a falu fő bevétele az idegenforgalom-
ból és vendéglátásból van.

- Röviden összefoglalva, nagyon negatívan befo-
lyásolja a falu jelenét a mostani helyzet - véli Mol-
nár János polgármester, aki szerint ami előnyük, azaz 
a turizmus, most az a hátrányuk is, mert szinte más 
munkalehetőség nincs is.

- A kormány szigorító intézkedései óta megszűnt a 
turizmus a településen. A falu vonzerejét adó gyógy-
fürdőnk, a szállásadók túlnyomó része bezárt, vagy 
ki sem nyitott. Meg kellett szerveznünk a szociális- 
és közétkeztetésben résztvevőknek az ebéd házhoz 
szállítását, a polgármesteri hivatalban és az orvosnál 
személyesen nem, csak telefonon lehet ügyet intéz-
ni. Az önkormányzat intézményeiben - az óvodában 
ügyelet van -, a könyvtár, a művelődési ház bezárt, 

a feldolgozóüzem, a kertészet és térkő üzem 
működik, betartva a komolyabb fertőtlenítési 
előírásokat. Még nem tudjuk mekkora lesz a fa-
lu idegenforgalmi, vendéglátói bevétel kiesése 
önkormányzatunknak - mondja Molnár János.

- Bezártuk a képviselő-testület hozzájárulá-
sával a fürdőt is - folytatja Perge József, a Berek-
Víz Kft. ügyvezető igazgatója. Bár ez jelentős be-
vételkiesés, de úgy gondoltam, dolgozóink és a 
faluban élő sok idős ember életét nem szabad 
veszélyeztetni. A zárva tartás ideje alatt is igyek-
szünk a dolgozóknak munkát biztosítani, egyedül a 
pénztárban és a gyógyászatban dolgozók mentek 
el két hét szabadságra. A vízkezelő-karbantartók, a 
takarítónők a kemping és a fürdő létesítményeiben 
végzik a nagytakarítást, a felkészülést a szezonra. Áp-
rilis 30-ig  az összes foglalást visszamondtuk. Mivel a 
strandon a vendéglátó egységekkel több éves szer-
ződésünk van, nem bontottunk szerződést senkivel 

- sorolja a szakember, aki szerint márciusban 10, ápri-
lisban 30, májusban közel 50 millió forint árbevételtől 
esik el a fürdő. Épp ezért, ahol lehet takarékos mód-
ra álltak át. Perge József bízik abban, hogy a járvány 
után, július-augusztustól bátrabbak lesznek az embe-
rek, s jönnek a fürdőbe, mert az adna egy olyan bevé-
telt, ami a Kft. stabilitását biztosítaná.

DE

Veszélybe került Berekfürdő megélhetése

Ügyeleti ellátást biztosítanak a dolgozó szülők gyerekeinek
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EGYHÁZI HÍREK

Különös nagyböjti időben vagyunk, és ugyan-
ilyen különös húsvéti ünnepet élünk majd meg. 
Üresek az iskolák, az éttermek, a szórakozóhelyek, 
csend honol Karcag utcáin. Üresek a templomok, 
üresek a padok. Egy évvel ezelőtt senki sem gondol-
ta volna, hogy ilyet élünk meg 2020 tavaszán.

Aggasztó híreket hallunk a nagyvilágból. Minden 
órában bemondják, mennyi koronavírussal fertő-
zött beteg van, mennyien veszítették életüket. Mint 
a háborúban, bunker helyett a lakásunkba húzó-
dunk vissza. Védekezünk, mert féltjük az életünket. 
Még a járvány elején vagyunk, mégis több minden 
kezd átértékelődni. A gyerekek úgy gondolták, mi-
lyen jó odahaza lenni és a számítógép és internet vi-
lágában jelen lenni, játszani. Aztán most, hogy több 
órát ülhetünk előtte, mert ez az egyetlen lehetőség, 
hogy a tanulás folytatódjon, rájövünk, hogy mégis 
csak jó az iskola, mégis csak kellenek a pedagógu-
sok, mert a személyes kapcsolat nem pótolható esz-
közökkel. Amikor távollévő rokonainkkal, szeret-
teinkkel az informatika segítségével érintkezünk, 
érezzük, hogy az ölelést, az egy légteret, a jelenlé-
tet nem lehet pótolni. Amikor most megtapasztal-
juk az esendőségünket, tehetetlenségünket, határa-
inkat, hogy nem tudunk mindent irányítani, rájö-
vünk, hogy szükségünk van az isteni segítségre. Ez 
az időszak arra is tanít, hogy meglássuk életünk ér-
telmét és célját. Miközben az élet boldogságát kutat-
juk, keressük, harcolunk a boldog és kényelmes éle-
tért, azt is megtapasztaljuk, hogy ezt is el lehet ve-
szíteni. Sokkal fontosabb, hogy tartalmas életet él-
jünk, sokkal fontosabb, hogy tudjuk, mit és miért 
teszünk, mint a kényelmes, de céltalan élet.

Nagyböjtben vagyunk, a megváltásunk ünnep-
lésére készülünk. Annak az ideje, hogy megtérjünk 
az Istenhez, újra rendezzük és helyreállítsuk a Vele 
való kapcsolatunkat. Szívből megtérjünk! Vegyük a 

szívünkre azt, hogy az Isten szeretetből min-
dent kockára tett értünk, hogy megnyerjen 
bennünket az Ő szeretetének. Elmegy a leg-
végső pontig, vállalja a megaláztatást, a kín-
szenvedést, a kínhalált, a megalázó bitófát. 
Életét adja, hogy szeretetét bizonyítsa, mint 
ahogyan tanította: „Senkinek sincs nagyobb 
szeretete annál, mint aki életét adja baráta-
iért!” Jn 15,13. A szenvedő Jézus tanít min-
ket arra, hogy a nagycsütörtöki vérrel verej-
tékezés, belső gyötrelem és halálfélelem után 
ki tudjuk mondani: „legyen meg a Te akara-
tod!” Mt 26,42. Elfogadjunk mindent az Is-
ten kezéből, és csak egyedül Benne bízzunk. 
Jöhet bármi az életünkbe, nem szabad el-
felejtenünk, hogy Ő velünk van, nem hagy 
el. Zsoltárokban imádkozzuk: „A halál sötét 
völgyében is bátran járok, nem érhet baj, mert Te ott 
vagy vélem” Zsolt. 23,4. Mindegyikünknek át kell 
menni a halálvölgyén, de nem egyedül! Ő mellet-
tünk van! A megalázott és elhagyott Jézus Krisztus 
tanít bennünket a bizalomra, Isten kezébe helyez-
ni életünket: „Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!” Lk 
23,46. Ez az igazi szeretet: a teljes bizalom és a teljes 
odaadás, mert aki szeret, az mindent odaad. A lát-
szólagos kudarcban ott van az élet ajándéka, amit 
az ember Jézus az Atya végtelen szeretetébe ajánl, 
miközben a keresztre feszített kezei az embervilá-
got akarják átölelni.

Húsvétvasárnap az Atya igazolja Jézus Krisz-
tust, hogy Ő valóban a Fiú! A sír üres, a sírt elzá-
ró szikla elmozdult, az angyalok mondják: Nincs 
itt feltámadt! Lk 24,6. A feltámadt Jézus nekünk is 
nyújtja fénylő sebeit a kezén, az oldalán. A szen-
vedés értelmet nyert, a halálvölgye után pedig az 
örök élet következik. Jézus szavai bebizonyosod-
tak: „az Ember fiának sokat kell szenvednie, meg-

ölik, de harmadnap feltámad” Mt 9,22. Így igaz-
zá vált az is, amit Lázár sírjánál mondott: „Én va-
gyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még 
ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz ben-
nem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Jn 11,25-26. 
A feltámadt Jézus tőlünk is bizalmat és hitet kér! Ő 
az örökélettel akar megajándékozni minket, és éle-
tünknek olyan értelmet akar adni, amit semmi-
lyen földi rossz és gonoszság nem tud elvenni. A 
Feltámadott ma is él, és köztünk van az Élőkenyér-
ben! A kérdés, hogy elfogadjuk-e a megváltás aján-
dékát, hiszem-e, hogy megváltott vagyok? Mert az 
Isten szeretetét nem kiérdemelnünk kell, hanem 
elfogadni...

Nagyhét, a szenvedés hete van. A húsvétot kö-
zösség nélkül ünnepeljük. Vannak, akik családban, 
vannak, akik egyedül... Csendes imádságunkban él-
jük át mi is a feltámadt Jézus örömét, hogy az Élet 
élni akar, és nem a halálé az utolsó szó!

Gulyás Zsolt plébános

különös húsvét

- A március 20-a utáni havazás és az éj-
szakai fagyok már károkat okoztak a kert-
ben, a virágzó barack, mandulafák meg-
sínylették - mondta Ézsiás Antal tanár úr, 
miután megnézte kertje fáit.

- A több napos reggeli erős fagy a virágzó fák 
várható termését megritkította, bár még ne-
héz észrevenni, mekkora a kár, az pár nap múl-
va fog kiderülni a barack  esetében. Aki febru-
árban - mint én magam is - veteményezett, an-

nak már a mák gyönyörűen sorol, a 
hagyma, a spenót kikelt, a borsó so-
ra is látszik már, akár a zöldségé. 
A talajban lévő csapadékot a múlt-
kori hatalmas nagy szél kiszárítot-
ta, míg korábban a csapadék akadá-
lyozta a határban a mezőgazdasági 
gépes munkát. A tavaszi napfordu-
ló utáni hó és eső a talajfelszínnek 
hasznos volt, de a muskátlit, a lean-
dert még ne ültessük ki - tanácsolja 
a szakember, aki a fagykár ellen a vi-
rágzó fái alá rakott, vízzel teli hor-
dókkal is védekezik.

- A fizikai törvényszerűségek ér-
telmében, amikor víz van a fa alatt, 

akkor valamennyi hő szabadul fel, és ezzel 
a mikroklímát a fa alatt tudja tartani. Ennek 
egyetlen hátránya, hogy az igen erős szél azt 
eredményezte, hogy a nedvességet, a kis mele-
get, ami keletkezett, elfújta. A hajnali fagyok, 
a napközbeni 18-20 fokok is gondot okoznak, 
ha azt újabb lehűlés követi, mert a talajban a 
magvak, amelyek azt várják, hogy kibújhassa-
nak, elfagyhatnak, s akkor még kisebb lesz az 
esélye, hogy jó évet tudjanak maguk mögött a 
kertészkedők. A metszést ilyen időben is lehet 
végezni, de a növényvédelem alapvető része, a 
megelőző lemosó permetezés a szélben most 
pár napot késik. A következő napokra beígért 
20 fokos meleg időben jön a rügypattanás, 
amikor már késő, nem lesz hatásos a lemosó 
permetezés. A jelenlegi fagyhelyzet a baracko-
kat, a mandulát érintheti, de a meggy, cseresz-
nye, szilva még ezután kezd virágozni, ott még 
van esély jó termésre - véli a szakember.

DE

Megsínylették a fák a tavaszi telet
HÍREK



2020. április 10. 9

HÍREK

A veszélyhelyzetben jelentkező fel-
adatok kapcsán a Magyar Honvéd-
ségnek, a magyar katonáknak ki-
emelkedő szerepe van abban, hogy 
folyamatosan segítsék, tájékoztassák 
és támogassák a magyar embereket. 

Különösen fontos ilyenkor az ösz-
szefogás, a társszervek kölcsönös tá-
mogatása, valamint az, hogy a koro-

navírus-járvány terjedésének meg-
fékezése érdekében bevezetett rend-
szabályokat mindenki ismerje és be-
tartsa. A magyar emberek számít-
hatnak arra, hogy a katonák mindent 
megtesznek a biztonságuk szavatolá-
sa érdekében az élet minden terüle-
tén, ahol szükség lehet a katonai ké-
pességek igénybevételére.

A Létfontosságú Magyar Válla-
latok Biztonságáért Felelős Akció-
csoport - március 14-ei megalakulá-
sát követően - soron kívül beazonosí-
totta azokat a vállalatokat és társasá-
gokat, amelyek tevékenysége nélkü-
lözhetetlen az ország biztonságos mű-
ködéséhez, valamint az állampol-
gárok folyamatos ellátásának bizto-
sításához. A cél az, hogy a magyar em-
berek a lehető legnagyobb és legszé-
lesebb körű segítséget megkapják. A 
beazonosított vállalatok közül az el-
sőként kiválasztott 71-hez március 
19-én érkeztek meg a katonák, a rend-
őrség, illetve a katasztrófavédelem 
munkatársai. A honvédelmi irányí-
tó törzsek nem szakmai irányítást 
gyakorolnak. Fő feladatuk, hogy 
a katonák szakmai tudásukkal és 
a Magyar Honvédség eszközeivel 
közvetlen segítséget nyújtsanak - 
logisztikai, teher- és személyszállítási, 
ellátási, őrzés-védelmi, biztonsági fel-
adatokban - az érintett cégek szá-
mára, és biztosítsák a köztük való 
együttműködés szervezett kere-
tek közötti folyamatos és bizton-
ságos működését.

Március 25-én tizenhárommal bő-
vült azon vállalatok köre, amelyek-
hez katonák érkeztek.  

A kiválasztott cégek mind a stra-
tégiai fontosságú ágazatokban, az 
egészségügy, élelmiszeripar, köz-
lekedés, vízügy, oxigénellátás és az 
infokommunikáció területén mű-
ködnek. 

A Magyar Honvédség minden - 
ebben a helyzetben alkalmazható - ké-
pességét alkalmazzák a járvány meg-
fékezése érdekében. Az elmúlt napok-
ban tábori ágyakkal és fektetőanya-
gokkal, a kórházak előtti előszűrő 
pontokhoz biztosított katonai sátrak-
kal (többek között a Szent László Kór-
háznál huszonnégy óra alatt telepített 
ROLE-1 egészségügyi sátorrendszer-
rel), valamint a koronavírus-járvány 
terjedésének megelőzése érdekében 
feladatokat végző személyek étkezte-
tésével, szállítmányok mozgatásával, 
védőfelszerelések továbbításával segí-
tették a megelőzési munkákat.

A járványügyi veszélyhelyzetre va-
ló tekintettel március 20-tól az or-
szág több városában katonai rend-
ész járőrök teljesítenek szolgálatot. 
Ennek elsődleges célja a lakosság biz-
tonságérzetének növelése, a közbiz-

tonság, közrend fenntartásának tá-
mogatása. Segítik a rendőrség mun-
káját a kijárási korlátozással be-
vezetett intézkedések megisme-
résében, betartásában is. Felhívják 
az állampolgárok figyelmét a rájuk vo-
natkozó rendeletekre és azok betartá-
sának fontosságára. 

A koronavírus-járvány miatt el-
rendelt veszélyhelyzetben a katonai 
rendészeknek alapfel-
adataikon felül most to-
vábbi két kiemelt fel-
adatuk van. Az egyik az 
úgynevezett humanitá-
rius közlekedési folyosó 
közbiztonságának fenn-
tartása. A korridor lé-
nyege, hogy a rendészeti 
szolgálat az átmenő for-
galmat azon keresztül 
biztosítsa. A rendőrség 
kilenc benzinkutat és 
ahhoz tartozó pihenőt 
jelölt ki, ahol az ország 
területén átengedett külföldi állampol-
gárok megállhatnak pihenni. Ezek kö-
zül öt helyen katonák nyújtanak segít-
séget az érintetteknek. A magyar ka-
tonáknak továbbra is jelentős szerepe 

van az országhatáraink védelmében és 
a határátkelőhelyek biztosításában. 

Katonák segítik március 30-tól 51 
kórház vezetőit abban, hogy a korona-
vírus-járvány elleni védekezés érdeké-
ben a szükséges egészségügyi felsze-
relések, berendezések, gyógyszerkész-
letek és fertőtlenítőszerek megóvása 
biztosított legyen, valamint a járvány-
veszéllyel összefüggő szabályok betar-
tatása ne szenvedjen csorbát.

A magyar állampolgárok egész-
ségügyi és fizikai biztonsága érdeké-
ben biztosítják az egészségügyi in-
tézmény és az Operatív Törzs közötti 
közvetlen kapcsolattartást és a soron 
kívüli információáramlást, valamint 
a kórházparancsnok munkájával elő-
segíti az egészségügyi intézmény ve-
szélyhelyzetben keletkező kiemelt ér-
dekeinek érvényesítését az Operatív 
Törzs felé.

Bízzanak bennünk! A járvány 
megfékezése érdekében, rendkí-
vül fontos az összefogás. Tegyünk 
meg mindent együtt az ország, a 
magyar emberek biztonságáért!

MAGYAR HONVÉDSÉG 
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS 

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ 
PARANCSNOKSÁG 1. TOBORZÓ ÉS 

ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT

Tájékoztatnak, segítséget nyújtanak, és amennyiben szükséges, 
biztosítják a rendet - a katonák feladatai veszélyhelyzet idején 

BIZTATÁS
A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni -

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek
Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért (bár, míg élsz, sokan nem kedvelnek)
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

Batsányi János

 Fotó: Rácz Tünde

 Fotó: Kertész László

 Fotó: Ruzsa István
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2020. április 10. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Bibliaóra
19.30 Látogató - erdélyi utazás
20.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: iskolai beíratkozás
 Térségi körkép a koronavírus 
 kapcsán
 Vendég: Gulyás Zsolt
 Téma: húsvéti gondolatok
21.00 Nagykunsági Híradó
21.20 Karcagi Nótás Fiúk 

2020. április 13. 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. április 14. kedd 
(ism. 2020. április 15. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.20 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.20 Szak-ma bál 2020

2020. április 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Bibliaóra
19.10 Látogató - erdélyi utazás
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: Földváriné Simon Ilona
 Téma: iskolai beíratkozás
 Térségi körkép
 Karcagi hírek
 - Nagykunsági templomok útján
 - Ballada verseny
 - Digitális oktatás - körkép
 - Közétkeztetés
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Nótás Fiúk II.

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

Április 10. (Péntek)
MuNKASZüNeTI NAP!
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 

Április 11. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.) 
9.00-18.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Április 12. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Április 13. (Hétfő)
HúSVéT HéTFő!
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Április 18. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 
9.00-18.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Április 19. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. április 03. 
Kiss Vivien Boglárka - 
Mészáros Márkó

Születés
2020. április 03.
Molnár Ágnes Julianna - 
Zsákai Mihály 
Kg., Nyár utca 9.

Ágnes

Halálozás
Székely Jánosné 
(Karsai Mária) 
 (1932)

Gyógyszertári ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Április 11-12. 
dr. Saliga Viktória Karcag, Zöldfa utca 25.  Tel.: 06/30-941-5759
Április 18-19.
dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a települési támogatások rendszeréről szóló 
7/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének hatályos 
rendelkezései alapján az érintetteket az alábbiakról tá-
jékoztatom:

a rendelet alapján a rendszeres támogatásokon belül 
az arra jogosultaknak nyújtott lakhatási támogatás, 
valamint a gyógyszertámogatások lejárati ideje meg-
hosszabbodik.

Lakhatási támogatás: akinek a jogosultsága 2020. 
március 31. napján fennállt, annak a lakhatási támo-
gatásra való jogosultsága új kérelem benyújtása nél-
kül változatlan feltételekkel 2021. március 31. nap-
jáig meghosszabbodik.

Gyógyszertámogatás: akinek a támogatásra való jo-
gosultsága 2020. március 31. napján fennáll, annak a 
gyógyszertámogatásra való jogosultsága új kérelem 
benyújtása nélkül változatlan feltételekkel a jogo-
sultság lejáratától számítva újabb 1 évvel meghosz-
szabbodik.

Rózsa Sándor
jegyző

lakossági tájékoztató

A Györffy István Katolikus Általános Iskolában a 
2020/21-es tanévre a beiratkozás a 7/2020. (III.25.) EMMI 
rendelet alapján – a veszélyhelyzetre tekintettel – elektro-
nikus úton történik.

A beiratkozás időpontja: 
2020. április 06 - április 24.

Intézményünkbe az alábbiak szerint lehet beiratkozni:
1.  Jelentkezés adatbekérő űrlappal:

A kitöltéshez kattintson a www.gyorffykataltisk.hu 
weboldalon a beiratkozásra! 

2.  Elektronikus ügyintézés segítségével a KRÉTA 
rendszer felületén:
https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon.

3.  Munkanapokon az alábbi telefonszámokon:
Telefon: 06/59-503-435 8.00-16.00
Mobiltelefon:  06/30-676-6220 8.00-16.00

4.  Különösen indokolt esetben személyesen. 
Ehhez kérem a fenti telefonszámokon történő elő-
zetes időpont egyeztetést!

A gyermek felvételéről az iskola legkésőbb 2020. 
április 27-ig dönt, és erről írásban (email-ben) értesí-
ti a gyermeket nevelő szülőt. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására 
a 2020/2021-es tanítási tanév első napján kerül sor. 

A beiratkozáshoz
 - a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi 

kivonatot,
 - személyi azonosító igazolványt,
 - lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 

lakcímkártyáját),
 - szülői nyilatkozatot a szülői felügyeleti jogról kell 

benyújtani.
 - Amennyiben gyermeke után rendszeres gyermek-

védelmi kedvezményben részesülnek, rendelkez-
nek szakértői véleménnyel vagy hátrányos, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetet megállapító ha-
tározattal, az ezeket igazoló okiratokat kell bemu-
tatni.

Megértésüket, együttműködésüket köszönve:

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

bEirAtkoZáSi táJÉkoZtAtÓ

Lapzárta: 
2020. április 20. (hétfő) 12.00 óra
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.
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.

Állat
Ismét rendelhető hal! (Ponty, 
kárász, folyami harcsa.) Tel.: 
06/20-411-7430.

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, 
fűnyíró és szivattyúadap-
terrel), kézi vetőgép, kerti 
szerszámok (kapa, villa, stb.), 
mobil kemence eladó. Tel.: 
06/30-216-9216.
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.

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.
Növény védelmi szakirá-
nyítást  szerződéskötés-
sel, számlaképesen válla-
lok. Kenyeres László okleve-
les növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

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. 
Vállalok cipzár bevarrást ka-
bátba, nadrágba, ruhafel-
hajtást, függönyszegést és 
otthonkavarrást. Tel.: 06/70-
527-0343.

APRÓHIRDETÉS

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - csoportve-
zető (Karcag),

 - Pedagógiai asszisztens (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású - 

karbantartó (Karcag),
 - Kőműves (Göd és környéke).

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kormányhivatal karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály aktuális állásajánlatai:

Dobos László, mint Karcag Városi Önkormányzat polgármestere

NYoMAtÉkoSAN
kérem a külföldről hazatérő karcagi lakosokat,

hogy a koronavírus járványra tekintettel

saját maguk és mindannyiunk egészségének védelme érdekében!
Megértésüket köszönöm!

Dobos László
polgármester

FElHÍVáS

14 NAPOS hÁZI KARANTÉNBAN 
MARADjANAK OTThONAIKBAN

Tisztelt 
Hirdetőink!

Március 23-tól az 
ügyfélfogadást 

meghatározatlan 
időre 

felfüggesztettük, 
és így 

készpénzfizetéses 
apróhirdetéseket 

sem áll módunkban 
felvenni.

Telefonon és 
e-mailen elérhetőek 

vagyunk.

TISZTELT HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!
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HIRDETMÉNYEK SPORT

Szomorúan értesítünk minden kosár-lab-
dakedvelőt, hogy a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége Magyarország Kor-
mányának 2020. március 11-én hozott ren-
deletével összhangban, értesítette tagszer-
vezeteit a mérkőzések nézők nélkül törté-
nő megszervezésének feltételeiről. Egyér-
telművé vált, hogy a kosárlabda verseny-
rendszer mérkőzéseinek túlnyomó több-
sége a kormányrendeletnek megfelelő fel-
tételekkel sem bonyolítható le a sportolók, 
sportszakemberek védelme, illetve a sport-
létesítmények, iskolai tornatermek bezárá-
sa okán. Így a jelen körülmények között az 
MKOSZ 2020. március 14-én 00.00 órától 
korosztályra való tekintet nélkül minden 
versenyrendszerét felfüggesztette. Ennek 
értelmében a bajnokságok küzdelmei sem 
folytatódnak.

A koronavírus teremtette helyzet a meg-
szokottól teljesen új megoldás bevezeté-
sét teszi szükségessé az „otthoni edzé-
sek” megszervezése kapcsán a Karca-
gi Sport Egyesület Kosárlabda Szakosztá-
lya majd 100 fős kiskosarasa és edzőik szá-
mára. A Karcagi Sport Egyesület vezetősé-
ge és az edzők az elmúlt héten megegyeztek 
az edzések digitális rendszerű otthoni foly-
tatásáról. Az edzések programját a sporto-
lók hetente előre megkapják. Javarészt ké-
pességfejlesztést, ügyességfejlesztést, va-
lamint elméleti ismeretszerzést célzó fel-
adatokat, érdekes ötleteket kapnak az ott-
honi testedzéshez az internet segítségével 
edzőiktől email-ben. Sikerült mindenkinek 
az elérhetőségét, az email címét begyűjte-
ni, így kezdődhet a munka! A szülők - akik 
eddig is rengeteg segítséget adtak - szere-
pe megsokszorozódik majd, hiszen ne-
kik is felügyelniük kell gyermekük továb-
bi fejlődését. Sajnáljuk, hogy csak digitáli-
san találkozunk, de reméljük, hamarosan 
újra együtt leszünk, és folytathatjuk szere-
tett sportágunk elsajátíttatását, és „játszha-
tunk tovább”!

No, de mi történt az idei évadban a Kar-
cagi SE Kosárlabda Szakosztálya „háza tá-
ján”, ott, ahol az utóbbi években alapvetően 
az utánpótlás nevelésére fordult a figyelem. 
Fodor Csaba edző, aki mint szakosztályve-
zető is tevékenykedik, elégedett, hiszen az 
utánpótlás folyamatos, s ahogy az elmúlt 
években célul tűzték ki edzőtársaival, „for-
gószínpad szerűen” viszik tovább a gyere-

keket. Az utánpótlás korú csapatok mellett 
egy felnőtt csapat is működik, és elmond-
ható, hogy a kosarasoké az egyik legnépe-
sebb szakosztály a Karcagi Sport Egyesü-
letben, s remélhetőleg ez sokáig így is ma-
rad.

A különböző évfolyamokat jelentő után-
pótlás csapatok felkészítését több edző 
végzi.

A legkisebbek - az általános iskola 1-2-
3.osztályos tanulóiból összeállított - csa-
patának edzője Kiss János és Simon Lász-
ló. Ők a Mini, a Palánta és az U11-es baj-
nokságban szerepeltek az „elmúlt évad-
ban”. Számukra a cél a kosárlabda megis-
mertetése és megszerettetése volt. Eredmé-
nyesen szerepeltek a gyerekek, hiszen pont  
2020. március 13-án Karcagon került volna 
sor az országos elődöntőre, ahol lett volna 
esély az országos döntőbe is bejutnia ennek 
a korosztálynak.

Kiss János és Fodor Csaba a 4. és 5. 
osztályos korú gyerekek felkészítői. Ez a 
korosztály az Országos Bajnokságban is 
szerepelt, és lett volna esélye különösen a 
lányoknak az Észak-keleti régiós döntő-
be jutniuk. Sajnos ezek az idén nem sike-
rültek, de nagyon szép eredmények ezek 
így is. 

A kadet korú lányokkal Rideg László fog-
lalkozott. Ők 7-8-9. osztályos korúak. Az 
Észak-keleti Régió „B” csoportjában sze-
repeltek váltakozó sikerrel, de fokozatosan 
javuló játékkal fejezték be a bajnokságot. 
Az U18-as fiú csapatunk Őrlős Zoltán ve-
zetésével hasonlóan szerepelt az eddigiek 
során.    

Sok a csapat és minden korosztály verse-
nyez, de kissé helyszűkében vagyunk. Csa-
pataink szinte minden edzésre használha-
tó teremlehetőséget kihasználnak az egy, 
azaz egy sportcsarnokon belül városunk-
ban. A társasági adó lehetőségei révén sike-
rült ennyi csapatot indítanunk az idén az 
országos, a regionális és a megyei bajnok-
ságokon. Az idei felfüggesztett évadban te-
hát minden korosztályban gőzerővel folyik 
a munka tovább, és reméljük, hogy a jövő-
ben is büszkék lehetünk a tanítványokra. 
Köszönjük a Karcag Városi Önkormányzat 
támogatását!

Fodor Csaba
Karcagi SE Kosárlabda Szakosztály

leállt a kosárlabdaélet is
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 

8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betöl-
ti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. 
szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvo-
dai nevelésre kötelezett.

Az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021. ne-
velési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozá-
sában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 
7/2020. (III. 25) EMMI határozatában.

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda beiratko-
zási rendje az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

Kedves Szülők! 
Először tekintsék meg a https://kir.hu/korzet hon-

lapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti óvoda.
2020. április 6-15 között azon gyermekek szülei, akik 

nem a körzet szerinti óvodába szeretnék íratni gyer-
meküket, telefonon (06/59-503-323; 06/59-503-324; 
06/30-573-6080 munkaidőben 8.00-16.00 óra között 
vagy e-mail-ben: madaraszimreovi@gmail.com) jelez-
zék szándékukat, személyes megkeresésre nincs le-
hetőség.

2020. április 6-15. között jelezhetik óvodai felvétel 
iránti igényüket, akiknek gyermeke 2020. szeptember 
01-jét követően 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.

2020. április 21-én felvesszük a felvételi körze-
tébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 
óvodáztatása kötelező 2020. szeptember 1-jétől.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatásá-
ra a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül 
majd sor (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kár-
tya, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jo-
gosultságot, hátrányos, halmozottan hátrányos hely-
zetet igazoló jegyzői határozat, sajátos nevelési igé-
nyű gyermek esetében a szakértői vélemény, szülői 
felügyeleti jog gyakorlásáról szóló szülői nyilatkozat).

A gyermek felvételét követően a felvételről a 
szülő írásbeli értesítést kap (elsősorban elektro-
nikus elérhetőségén vagy postai úton).

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szü-
lők – legkésőbb a tárgyév május 25-ig benyújtott – 
kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási 
hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 
1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyer-
mek családjával külföldön él, ezt a tényt az Oktatá-
si Hivatal részére be kell jelenteni az Oktatási Hivatal 
honlapján (www.oktatas.hu) található űrlapon.

Gulyás Ferencné
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS 
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2020. április 24-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!


