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A Városházán sajtótájékoztatón adott tájékoztatást 
március 27-én, csütörtökön Dobos László polgármester 
arról, mi a helyzet városunkban a koronavírus kapcsán 
és milyen intézkedések történtek eddig.

- Úgy gondolom, meghoztunk minden olyan intézkedést annak 
érdekében, hogy a város lakóinak az egészségét és életét megvédjük, 
s hogy minél kevesebb beteg, fertőzött legyen városunkban - mond-
ta a városvezető, aki szólt arról, hogy megtörtént az idős otthonok-
ban a látogatási és kijárási tilalom bevezetése, megtörtént a nevelési 
és oktatási intézmények zárása, kivétel az ügyeletet, amely termé-
szetesen kötelező. Azon szülők, akik valamilyen oknál fogva nem 
tudják a gyermeküket hova elhelyezni, ügyeleti rendszerben elhe-
lyezhetik a bölcsődében, óvodában és az iskolában.

- Örömmel tapasztalom, hogy nem sok gyermek kerül elhelye-
zésre ügyeleti rendszerben, jó részük otthon tartózkodik. Megtör-
téntek a védelmi intézkedések az egészségügyben és a szociális in-
tézményekben - folytatta. Megragadom a lehetőséget, hogy megkö-
szönjem az egészségügyben - legyen az az alapellátásban vagy kór-
házban - dolgozók áldozatos tevékenységét, hiszen ők vannak el-
sősorban a frontvonalban. Ugyanígy köszönöm az oktatási-nevelé-
si intézmények vezetőinek, fenntartóinak és munkatársainak is az 
áldozatos munkáját, hiszen ők is sokat tettek azért, hogy az átállás 
zökkenőmentesen megtörténjen.

Nagyon sok figyelemfelhívó intézkedést tettünk a Karcag Televí-
zión, a Karcagi Hírmondón, rádión keresztül és plakátokon, hogy a 
lehetőségek szerint mindenki a saját és mások egészségét megóvva 
otthon tartózkodjon. Ezek a figyelemfelhívások úgy látom eredmé-
nyesek voltak, hiszen egyre kevesebb embert lehet látni az utcán, és 
ők is bizonyos védőfelszerelésekkel vannak felszerelve. Nagyon örü-
lök annak, hogy Karcag város lakossága fegyelmezetten vette tudo-
másul a kialakult helyzetet, és ennek megfelelően viselkedik. To-
vábbra is kérek mindenkit, hogy az elkövetkező időszakban is saját 
magunk és mások egészsége védelme érdekében is ilyen fegyelme-
zettséget tanúsítsanak. Lezárásra kerültek a játszóterek, leszerelés-
re kerültek bizonyos helyeken a torna és sportfelszerelések, hogy ne 
csábítsák a jó időben oda a fiatalokat. Örömmel jelenthetem, hogy 
még nem ütötte fel a fejét városunkban a vírus, de bármikor előfor-
dulhat, hogy fertőzött személy érkezik a városba valahonnan, s egy 
fertőzött is elegendő ahhoz, hogy nagy tömegeket fertőzzön.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Aki teheti, maradjon otthon!

A kialakult járványügyi helyzet-
ről, az újabb gazdaságvédelmi in-
tézkedésekről, az adományvona-
lakról, a baloldali frakciók dön-
téséről beszélgettünk F. Kovács 
Sándorral, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselőjével.

- Mivel egy rendkívüli helyzet ré-
szesei vagyunk, így egyik lépés kö-
veti a másikat. Talán az egyik leg-
fontosabb intézkedés, hogy azok 
a banki hiteltartozások és kama-
tok, amelyek eddig fent álltak, de-

cember 31-ig felfüggesztésre kerül-
tek. Vagyis értelemszerűen nem kell 
sem a kamatot, sem pedig a tőkét fi-
zetni. Leálltak a kilakoltatások és a 
végrehajtások is.  

(Folytatás a 3. oldalon...)

„A legfontosabb az emberek 
élete és érdeke!”

- interjú F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel -
- Dobos László polgármester sajtótájékoztatója -

- A kialakult járványügyi helyzetre 
való tekintettel március 23-án, hét-
főn Orbán Viktor miniszterelnök be-
jelentette az újabb, gazdaságvédel-
mi intézkedéseket. Melyek ezek és 
elsősorban kiknek jelent segítséget?

FIGYELEMFELHÍVÁS!
KEDVES 70. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT KARCAGI LAKOSOK!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány, a KORONAVÍRUS (COVID-19) megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel

Amennyiben így tesznek, és ehhez az önkormányzat 
segítségét kérik, keressék munkatársainkat
a 06/59-500-635 vagy a 06/59-312-769,

a 06/30-570-9331 vagy a 06/30-887-7574
telefonszámok valamelyikén,

hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig, valamint 
pénteken 7.30-13.30 óráig, továbbá az

idosellataskarcag@gmail.com
elektronikus levelezési címen!

Az ellátásukról való gondoskodásban (ebéd kiszállításban, 
élelmiszer bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban)

Dobos László
polgármester

SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!

NYOMATÉKOSAN KÉREM,
hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket 

NE HAGYJÁK EL!
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(...folytatás az 1. oldalról)
Nyomatékosan kérem azokat, akik külföldről érkez-

nek haza, hogy vonuljanak önkéntes karanténba, hiszen 
az egyik legveszélyesebb hordozók ők lehetnek még ak-
kor is, ha nem tudnak róla. Általában fiatalokról van 
szó, s mint a híradásokból tudjuk, a fiatal szervezetet ke-
vésbé viselheti meg a járvány, de vírushordozók lehet-
nek. Így nyomatékosan kérem, hogy a külföldről hazaér-
kezők 14 napos önkéntes karantént vállaljanak be.

- Kapott-e az önkormányzat vállalkozóktól segít-
séget?

- Igen, sokfelől érkezett segítség, ami örömteli dolog és 
az igazi kun összefogást mutatja. Az első pillanatoktól 
kezdődően számtalan felajánlás érkezett cégektől, ma-
gánszemélyektől. A teljesség igénye nélkül hadd emel-
jek ki néhány céget, személyt: Laboncz János élére állt 
a vállalkozóknak, s miután az önkormányzat nyitott a 
Raiffeisen Banknál egy alszámlát, oda lehet pénzössze-
geket utalni. Ez óriási segítség számunkra a védekezés-
ben. Köszönöm a Ferretrum Kft. felajánlását, ők fertőt-
lenítő eszközökkel segítenek, Szalai István egyéni vál-
lalkozó személyautó-flottát ajánlott fel adott esetben, a 
Betánia gyógyszertár pénzt, tisztító-fertőtlenítő eszkö-
zöket. Köszönöm Hubai Imre elnök úrnak, hogy a Nim-
ród szállodát adott esetben a város rendelkezésére bo-
csátja, ha komolyabb belügyi vagy katonai egység elhe-
lyezéséről kellene gondoskodnunk. Számtalan más fel-
ajánlás is érkezett, amelyet őszinte szívvel köszönök. 
Mindenképp jól esik az összetartozás, összefogás, amit 
ebben a rendkívül fontos ügyben tapasztaltunk, s remé-
lem közösen fellépve sikerül egyáltalán a járvány kiala-
kulását is megakadályozni a városban. Ehhez tovább-
ra is azt kérem, hogy a lehetőségekhez képest minden-
ki maradjon otthon, s valóban ossza be az erőit. Ha vá-
sárolni kell menni, beosztással tegye ezt, heti egy-két al-
kalommal.

- Hogyan érintette a polgármesteri hivatal ügyfél-
fogadási rendjét ez a helyzet?

- Lecsökkentettük az ügyfélfogadási idő szintjét majd-
hogynem nullára, elhelyeztünk az aulában különböző 
dobozokat, amelyekbe a kérelmeket be lehet helyezni, a 
személyes találkozó helyett telefonos ügyintézést foly-
tatunk. Jegyző úr kiadta azt is, aki otthoni munkával 
el tudja látni feladatát, az ne tartózkodjon a Városhá-
zán. Minimálisra kell csökkenteni az emberi találkozá-
sok számát.

- Vannak olyan határidők, adók stb., amelyek most 
járnak le, vagy csekk kellene. Itt mi a helyzet?

- A polgármesteri hivatal telefonon tud válaszolni a 
kérdésekre. Nyilvánvalóan ebben a szituációban néhány 
napos késés nem jelent problémát, ilyenkor toleránsnak 
kell lenni.

- A közétkeztetők is próbálnak a lakosoknak segíteni.
- Igen, igyekeznek a város lakosait is ellátni. Ez is egy 

olyan felajánlás, ami mindenképpen imponáló, hiszen 
felajánlották, hogy egészen alacsony áron, aki igény-
li, annak a meleg ételt házhoz viszik. Természetesen az 
idősebb lakosok is kérhetnek segítséget telefonos egyez-
tetés után - bevásárlás, recept kiváltás -, s intézi a vá-
ros. Az is egy nagyon szép gesztus, hogy olyan emberek, 
akik mással foglalkoznak, de most kevesebb a munkájuk 
- pl. oktatási-nevelési intézményben dolgozók - önkén-
tes munkát vállalnak, ez mindannyiunk érdekét szol-
gálja. Az is szép gesztus, hogy folyamatosan állítják elő a 
maszkokat az óvodákban, magánvállalkozók, cégek, ma-
gánszemélyek is varrják, és a rendelkezésünkre bocsát-
ják ezeket az eszközöket.

- Mi a helyzet a képviselő-testületi ülésekkel?
- Az utolsó pillanatig gondolkoztam, hogy mitévő le-

gyek ez esetben, hiszen a testületi ülésnek is van bizo-
nyos határideje, amikor meg kell tartani, de arra a dön-
tésre jutottunk, hogy a mai ülés elmarad és szerdára tol-
juk ki. Meglátjuk akkor mi lesz a helyzet - fogalmazott a 
városvezető, aki mindenkit arra kér, ha teheti, maradjon 
otthon.

DE

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Háború 
a nemzet ellen 

(avagy demagóg 
aggodalmak az ellenzéki 

„arcvonalon”) (2.)
Furcsa arcai és arcvonalai vannak a 

mai ellenzéknek. Hétfőn ott folytatták, 
ahol az elmúlt héten abbahagyták: ag-
godalmaskodtak a jogállam miatt. A 
szerencsétlenek azt akarták elhitetni, 
hogy azért nem szavazzák meg a „koro-
navírus törvényt”, mert félnek, hogy dik-
tatúra lesz, nem pedig jogállam. Közben 
elfeledkeznek arról az apróságról, hogy-
ha nem tud összeülni a járvány miatt az 
Országgyűlés, és nem alkot jogszabá-
lyokat, akkor megállna az élet. Miután 
a vészhelyzetet meg kell hosszabbíta-
ni, hogyan működne az ország, mi sza-
bályozná a járvány elleni küzdelmet, 
valamint a mindennapi életet? Ebben 
a helyzetben meg lehet határozni egy 
konkrét időpontot, amikor biztos, hogy 
meg lesz a szükséges létszám, azaz ha-
tározatképes lesz az Országgyűlés?    

De az ellenzék azt harsogja az éterbe, 
hogy diktatúra, és ahol csak lehet, nem 
segíteni akarja az Operatív Törzset, ha-
nem „logikus kifogásoknak” tűnő felve-
téseikkel félrevezetni, és dezinformálni a 
közvéleményt. 

Ilyen pl. a vírustesztek állandó felem-
legetése. Már-már nevetséges, ahogy a 
DK üdvöskéje, Vadai úrhölgy habzó száj-
jal sorolja az érveit. Természetesen arra 
apellál, hogy zavart keltsen: lám-lám 
nem használnak tömegesen tesztet, 
és sokan majd azért fognak meghal-
ni, mert későn derül csak ki, hogy fer-
tőzöttek. 

Holott teljesen világosan elmond-
ja a tiszti főorvos asszony, Müller Cecí-
lia, miről van szó, mi a helyzet a tesztek-
kel kapcsolatban: „...A vírus kimutatá-
sát jelző tesztek használatához az kell, 
hogy tulajdonképpen már kellő szám-
ban legyen jelen a vírus az orr illetve 
a garatmintában. Legyen kellő számú 
sejt, amiből ki tudjuk mutatni a vírus 
örökítő anyagát. Ezzel azt tudjuk meg-
mondani, hogy a vizsgálat időpontjá-
ban jelen van-e a szervezetben a vírus. 
Nem tudunk azonban prognózist (elő-
rejelzést) felállítani. Hiszen tudjuk azt, 
hogy a betegségnek a lappangási ideje 
átlagosan 5-6 nap, maximálisan 14 nap 
lehet. Tehát bármelyik napon történik 
ennek a laboratóriumi vizsgálatnak az 
elvégzése, aszerint fog tulajdonképpen 
egy információt adni az adott pillanat-
ban lévő aktuális állapotról. Azonban 
senki nem tudja megmondani, hogy a 
következő napon milyen helyzet alakul 
ki a fertőzöttnek a szervezetében. Tehát 
holnap, holnapután, a 14 napon belül, 
a fertőződést követően bármikor változ-
hat ennek a laboratóriumi eredménye. 
Olyat ne várjunk ezektől a vizsgálatok-
tól, amire nem képesek, nem alkalma-
sak. (...) Nincs az a teszt, ami a járvány-
nak a terjedését meggátolja, vagy bár-
milyen szinten befolyásolja. Nyilván-
valóan azt, hogy végzünk-e labora-
tóriumi vizsgálatot, ennek eldöntése or-
vos-szakmai döntés.”

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

Aki teheti, maradjon otthon!
- Dobos László polgármester sajtótájékoztatója -

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdakörök Szövetsé-
ge agrárfórumot szervezett 2020. március 06-án Szolnokon, 
a Megyeháza Dísztermébe. A megyei Gazdafórumon meg-
tárgyalásra, ismertetésre kerültek a gazdatársadalmat érin-
tő aktuális kérdések. A rendezvényt az előző évekhez hason-
lóan, idén is nagy érdeklődés mellett sikerült megrendezni, 
több mint 250 fő gazdálkodó volt jelen.

A fórumot követően emlékülés megtartására került sor, ahol 
a résztvevők közösen megemlékeztek a 15 évvel ezelőtt lezajlott 
gazdademonstrációról, amely 2005. február 21-től március 13-
ig tartott. Hubai Imre Csaba, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Gazdakörök Szövetségének elnöke felidézte, hogy 2005. febru-
ár 21-én kezdődött meg Magyarország valaha volt legnagyobb 
gazdademonstrációja, amelyben Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye gazdatársadalmából több mint 200 gazdálkodó vonult fel 
Budapestre, és vett részt kitartóan a demonstráción. Tették ezt 
annak érdekében, hogy hangot adjanak jogos követeléseiknek. 
A demonstráció 3 héten keresztül tartott, és a példátlan össze-
fogásnak és kitartásnak köszönhetően végül eredményesen zá-
rult, elérte a célját. A gazdák egységbe szerveződtek, követelé-
seiket az aktuális kormány elfogadta.

A rendezvényen részt vett dr. Fazekas Sándor földügyi kor-
mánybiztos, országgyűlési képviselő, Pócs János és dr. Kállai 

Mária országgyűlési képviselők, F. Kovács Sándor országgyű-
lési képviselő pedig írásban üdvözölte az emlékülésen résztve-
vőket. A fórumot és az emlékülést azzal a céllal is rendezték, 
hogy a fiatal gazdák részére példát mutassanak a gazdaegység 
és a nemzeti elkötelezettség irányába.

Az ünnep szimbólumaként a megyei gazdakörök elnökségé-
nek jóvoltából a résztvevők egy-egy szelet tortát fogyasztottak 
el a megemlékezés jegyében.

DE

Emlékülés a gazdademonstráció 15. évfordulóján
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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)
- Azok az emberek, akik a legnehezebb helyzet-

ben vannak, akár hiteltartozásuk van, akár kilakolta-
tás, avagy végrehajtás van ellenük folyamatban, de-
cember 31-ig a Kormány intézkedéseinek jóvoltá-
ból felfüggesztésre kerültek, viszont december 31-
ét követően, várhatóan a veszélyhelyzet elmúltával 
meghosszabbíthatóvá válnak. Ezen kívül nagyon 
sok fontos intézkedés született, hiszen a szolgálta-
tásban dolgozók közül többen elveszítették a mun-
kájukat. Közöttük említendők például a fodrászok, a 
kozmetikusok, a taxisok, a vendéglátásban dolgo-
zók. Az ő életük nem abban lesz más, hogy a ven-
dégkörük egy része eltűnik, hanem abban, hogy 
egyáltalán nem fognak tudni dolgozni, így bevé-
tel nélkül maradnak. Itt adó- és járulékkönnyítése-
ket vezetett be a Kormány, szintén december 31-ig. 
Sok olyan édesanya van, akinek ebben az időszak-
ban jár le a GYED, GYES, így a Kormány intézkedései 
között szerepel az is, hogy ők a továbbiakban is ma-
radhatnak a fent nevezett ellátások valamelyikén a 
válsághelyzet elmúltáig. Természetesen folytatódni 
fognak a válságkezelést érintő gazdasági intézkedé-
sek is, amelyek abban segítenek, hogy minél több 
munkahely maradhasson meg, minél könnyebben 
át tudjuk vészelni ezt a nehéz időszakot, valamint 
amit a miniszterelnök is mondott, hogy nem meg-
szorításokban gondolkodik, hiszen azok gazdasági 
krízishez vezetnének. Bizonyára sokan emlékeznek 
arra az időszakra, amikor 2008-ban a Gyurcsány-
Bajnai Kormány azt gondolta, hogy a bankokat kell 
megsegíteni, nem az embereket. Most a Kormány 
azt kérte a bankoktól, hogy legyenek tekintettel ar-
ra, hogy az emberek kerülnek bajba, és természe-
tesen a legfontosabb az emberek élete és érdeke. 

- Az elmúlt napokban Kínából kaptunk szállít-
mányt. Jelenleg Nyugat-Európából nem lehet azok-
hoz a védekezési eszközökhöz jutni, amelyek fon-
tosak a védelemhez; sem lélegeztetőgépekhez, 
sem pedig maszkokhoz. Nagy bajban vannak akár 
a franciák, az angolok, a spanyolok, az olaszok és a 
németek is, ők is Kínából rendelik ezeket az eszkö-
zöket. Nagyon jó dolog az, hogy az elmúlt évek ke-
leti politikája - amit úgy hívnak, hogy a keleti nyitás 
politikája - meghozza ilyenkor is a gyümölcsét, hi-
szen soron kívül kaptunk ebben a helyzetben is Kí-
nából nyolcvanhat lélegeztetőgépet, hárommillió 
orvosi maszkot, védőfelszereléseket és természete-
sen folyamatosan fognak érkezni a továbbiakban is 
a szükséges eszközök. A miniszterelnök azt mond-
ta, hogy védőmaszkot, védőruhát az intenzív ágyak 
mellett dolgozóknak, a kórházban dolgozóknak pe-
dig sebészeti maszkot kell viselniük. Tehát ezek a 
felszerelések a rendelkezésünkre állnak és folyama-
tosan kerülnek kiszállításra a kórházakba, egészség-
ügyi intézményekbe. 

- Azt gondolom, hogy amikor baj van, akkor a 
magyarság összefog. Nagyon sok adakozó van, 
akár önkéntes munkában, akár az adományokat il-
letően. A minap jelen lehettem, amikor egy helyi 
vállalkozó felajánlását, gumikesztyűket, fertőtlení-
tőszereket volt szerencsénk átadni a Városgond-
nokság dolgozói részére. Volt olyan helyi vállal-
kozó, aki például mézet ajánlott fel. Úgy gondo-
lom, hogy ilyenkor az nagyon szép dolog, hogy 
aki tud segíteni, meg is teszi. Arra bíztatok min-
denkit, ha van lehetősége, akkor segítsen. Jelen-
leg is gyűjtenek azok a karcagi vállalkozók, akik 
lélegeztetőgépeket, illetve egyéb egészségügyi 
eszközöket tudnak vásárolni, majd eljuttatni a kar-
cagi, illetve a környékbeli lakosok számára. 

- A mai napig nem értem ezt a hozzáállást az el-
lenzék részéről. Én is jelen voltam ezen a szava-
záson és megdöbbentett. Mindenki tudja, hogy 
nagy baj van. Egyre növekszik az igazolt megbete-
gedettek száma. Elértünk sajnos a csoportos meg-
betegedések időszakába, amikor a kontaktkuta-
tás sem hozza már meg a várt eredményt. Belép-
tünk abba a fázisba, amikor kontrollálatlan tud len-
ni a vírus terjedése. Csak úgy tudjuk lassítani a jár-
vány terjedését, hogyha megfogadjuk az Operatív 
Törzs ajánlásait; otthon maradunk, betartjuk azo-
kat az egészségügyi előírásokat, amelyekkel csök-
kenthetjük a koronavírus-járvány terjedését. Eb-
ben a helyzetben az ellenzék egy olyan magatar-
tást folytatott, amit mai napig nem tudok megér-
teni. A törvény szerint négyötöd kellett volna ah-
hoz, hogy sürgősségi rendelettel meg lehessen 
hosszabbítani a koronavírus-járvány veszélyhely-
zetet. Ehhez annyi kellett volna, hogy az ellenzé-
ki pártok közül is néhányan megszavazzák, és ak-
kor valóban sürgősen tudtuk volna megtárgyalni. 
Akkor nem állhatott volna elő az a helyzet, hogy 
három napig nincs törvényi szabályozása annak, 
hogy az egyetemeken ne legyen oktatás, hogy a 
határokat lezárjuk, a karantén kérdések is szabá-
lyozás nélkül maradjanak. Pár napon belül viszont 
kétharmaddal már el lehet fogadni a törvényt, 
amit el is fogunk. (Azóta ez megtörtént - a szerk.) Ma 
Magyarországon veszélyhelyzet van, és ami még 
ezután következik, az sokkal rosszabb lesz. Erre fel 
kell készülni, és gyors, azonnali felhatalmazást kell 
adni a Kormánynak, hogy ezeket a lépéseket meg 
tudja hozni. Ahogyan cselekedtek, nagyon felelőt-
len ellenzéki döntés volt. Elhiszem azt, hogy eset-
leg nem kedvelik a miniszterelnököt, avagy nem 
kedvelik a FIDESZ-t. De tisztán kell azt is látnunk, 
hogy ilyenkor nem a pártokról szól a dolog, ha-
nem az emberi életekről és Magyarországról. Azt 
gondolom, hogy minden ilyen esetben összefo-
gás szükséges. Amikor vége lesz a járványnak, a 
veszélyhelyzetnek, akkor lehet tovább csatároz-

ni, kinek-kinek a politikai beállítottságának meg-
felelően. Most nagy baj van. Arra kérek mindenkit, 
hogy akinek számít ennek az országnak a jövője, 
az emberek élete, fogjunk, fogjanak össze. 

- Ahogyan a koronavírus terjed, úgy egyre szi-
gorúbb intézkedések várhatóak. Láttuk Olasz- és 
Spanyolországban, hogy mi történt. Amikor az 
embereket szép szóval kérték, hogy maradjanak 
otthon, ők nem tették, és úgy értékelték a kiala-
kult helyzetet, mintha például egy előrehozott ta-
vaszi szünet részesei lennének, és láttuk, hogy mi 
történt. Minden bizonnyal lesznek olyan szigorí-
tó lépések, amelyekbe a honvédség és a rendőr-
ség képviselői is részt fognak venni. A Kormány 
már számba vette azokat a stratégiai vállalatokat, 
amelyek az emberek ellátásához a járvány elleni 
küzdelemben fontosak. Tehát a víz-, áram-, gáz-
szolgáltatókat, az élelmiszer-előállító üzemeket, 
azokat az üzemeket, amelyek elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy az elkövetkezendő hetekben is fo-
lyamatosan biztosított legyen a magyar embe-
rek ellátása. Ilyen, és ehhez hasonló döntéseket 
hoz meg a Kormány, és ehhez kell az a felhatalma-
zás, hogy minden ilyen lényeges döntést ne kell-
jen a parlament elé vinni, hosszú órákon át ezek-
ről esetleg vitatkozni. Úgy gondolom, hogy ezt 
mindenki megérheti, hogy amikor baj van, akkor 
nem a bajról kell vitatkozni, hanem azt minél ha-
marabb el kell hárítani; most ez a legfontosabb 
feladat.

- A tiszti főorvos asszony tájékoztatójában el-
hangzott, hogy sajnos nincs olyan megye, ame-
lyik ne lenne érintett a koronavírus-járványban. Így 
bárhol, bármelyik kisebb településen is felbukkan-
hat. A legfontosabb az, hogy tartsuk be az egész-
ségügyi előírásokat a közösségi együttlétek elke-
rülésével. Ahogyan a szakemberek megfogalmaz-
ták, a járvány végig fog söpörni az országon, vi-
szont nem mindegy, hogy milyen sebességgel tör-
ténik meg. Ha egyszerre sok megbetegedés törté-
nik, akkor az egészségügyi intézmények nem fog-
ják tudni őket ellátni a tömeges megbetegedések 
esetén. Ez tisztán látszott, látszik Olaszországban, 
Spanyolországban. Németország például már be-
száll a franciaországi megbetegedettek ellátásába. 
Ezek tükrében azt a következtetést tudjuk levonni, 
hogy a nyugat-európai országokhoz képest a ma-
gyar egészségügy jó helyzetben van. Arra kérem 
a lakosokat, kiemelten az idős honfitársainkat, mi-
vel ők a legveszélyeztetettebbek, hogy maradja-
nak otthon. Külön köszönet illeti meg többek közt 
az egészségügyben, a kereskedelemben, az okta-
tásban dolgozókat, hiszen most talán rájuk hárul a 
legnagyobb feladat. Azt gondolom, hogy minden-
ki jól vizsgázik ebben az országban, mindenki ösz-
szefog, mindenki ellátja a maga feladatát. Bízom 
benne, hogy ez az összefogás, ez a feladathoz való 
„felnövés” az ellenzéki politikusokat is el fogja érni, 
hiszen Magyarország az első!  

Brehó Mónika  

„A legfontosabb az emberek élete és érdeke!”

- Milyen egyéb intézkedések várhatóak még 
az elkövetkezendő hetekben, akár hóna-
pokban?

- Képviselő úr! Mire kéri a térség lakosságát?

- Egyetlen baloldali frakció sem támogatta, 
hogy a parlament rendkívüli sürgősséggel 
meghosszabbítsa a veszélyhelyzetet, és el-
fogadja a koronavírus elleni védekezésről 
szóló törvényt. Magyarország érdeke pedig 
pontosan azt kívánná meg, hogy az összes 
képviselőcsoport támogassa a Kormányt a 
koronavírus elleni védekezésben. Hogyan 
értékeli a történteket?

- A Kormány több ponton kezdte meg a vé-
dekezést a járvánnyal szemben. Mi jelenleg 
a helyzet az egészségügyben, honnan és mi-
lyen szállítmányok érkeznek?

- interjú F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel -

- Az elmúlt napok fontos hírei közé tartozik az 
is, hogy útjára indult a 1357-es adományvonal 
és a segitunkegymasnak.hu internetes webol-
dal. Milyen céllal jöttek létre ezek a fórumok és 
elsősorban kiknek nyújtanak segítséget?
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A kormányfő aláírásával nyilvánossá vált 
döntés az ország egész területére érvé-
nyes március 28. és április 11. között, ez 
idő alatt mindenki csak alapos indokkal 
hagyhatja el otthonát.

A rendelet szerint ilyen indoknak minősül 
a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, 
a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti 
tevékenység, valamint az ezek elvégzésé-
hez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint 
eszközöket árusító üzletben történő vásár-
lás, elsősorban a műszaki cikket, az építő-
anyagot és eszközöket árusító üzletekben.

Ide tartozik az egészségügyi ellátás és 
szolgáltatás igénybevétele is, beleértve a 
gyógyító tevékenységen túl a testi és a lel-
ki egészség megőrzése céljából nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokat, például a 
pszichoterápiás ellátást, a fizioterápiás ke-
zelést, a gyógytornát.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, 
valamint szabadidős célú gyaloglás cél-
jából is el lehet hagyni az otthonokat. Az 
ilyen mozgásokat kül- és belterületen, le-
hetőség szerint zöldfelületen lehet végez-
ni egyedül vagy ugyanazon háztartásban 
élőkkel közösen, másoktól legalább másfél 
méter távolságot tartva. Napközbeni kis-
csoportos felügyelet alatt engedélyezett a 
kiskorú gyermek kísérése is.

Alapos indoknak számít a házasságkötés 
és a temetés szűk családi körben, az élel-
miszerüzletekben és drogériákban törté-
nő vásárlás. Emellett az állateledelt, takar-
mányt forgalmazó üzleteket, a mezőgaz-
dasági boltokat, a piacokat, a gyógyszertá-
rakat, a benzinkutakat, a dohányboltokat, 
a fodrász- és manikűrös szalonokat is fel le-
het keresni.

Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, 
a piacokon és a gyógyszertárakban kizá-
rólag 65 év felettiek vásárolhatnak 9.00 és 
12.00 óra között.

Március 28-tól, szombattól be kell zárni-
uk a vendéglátó üzleteknek, ezek csak el-
vitelre alkalmas ételek kiadásával, szállítá-
sával foglalkozhatnak.

A kijárási korlátozás ideje alatt igénybe 
lehet továbbá venni szállítási, tisztítási és 
higiéniás szolgáltatásokat, a gépjármű- 
és kerékpárszervizeket, valamint a hulla-
dékgazdálkodással összefüggő szolgál-
tatásokat.

A legszükségesebb esetben engedélye-
zettek a személyes megjelenést igény-
lő ügyintézések, így a hatósági, a banki, a 
pénzügyi, a biztosítási és a postai szolgál-
tatások igénybevétele.

Lehetőség van a háziállatok közterületi 
sétáltatására, állatorvosi rendelő és állat-
kórház felkeresésére.

A kijárási korlátozás nem akadályozhatja 
a szülői jogokat és kötelezettségeket, to-
vábbá a hitéleti tevékenységet.

Az otthon elhagyásának megfelelő in-
doka lehet még a magáról gondoskodni 
nem tudók vagy segítségre szorulók (pél-
dául kiskorúak, idősek és betegek) segí-
tése.

A rendelet kimondja, mindenki köteles 
a lehető legkisebb mértékűre korlátozni a 
szociális érintkezést, és a közös háztartás-
ban élők kivételével mindenkitől lehető-
ség szerint legalább másfél méter távolsá-
got tartani mindenhol, beleértve a tömeg-
közlekedést is.

Az üzleteket érintő korlátozások betartá-
sa a helyiség üzemeltetőinek felelőssége.

A szabályokat a rendőrség ellenőrzi és 
szabálysértési bírsággal büntetheti a ren-
delet megszegőit, ennek összege 5 ezer és 
500 ezer forint között lehet.

www.kormany.hu

EGYHÁZI HÍREK HÍREK
Ima hazánkért

Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, sen-
kitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit 
sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd 
meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, 
szegény magyarokat.

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat fel-
darabolták, alkotmányunkat szétrombolták, minket 
porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztot-
tak és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk! Hallgasd meg 
esedezésünket.

Könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint.
Ha a sok súlyos csapás a te büntetésed, amelyet bű-

neinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, 
bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti szeren-
csétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre!

Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd 
gyengeségünket és rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik, 
és a haza javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, 
hűséges és minden áldozatra kész fiakat! Szerencsétlen 
hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk! Kelj védelmünkre, vedd 
oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket szent Fiad-
nál, hogy az ő kegyelméből szent István országa újra 
életre támadjon. Amen.

(Legszentebb imakönyv – görög szertartású, Budapest, 1935)
(A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után)

***
43

Mindenható, örök Isten! Tőled van minden hatalom 
égen és földön.

Az emberiség elöljárói a Te szolgáid, tőled kapták ha-
talmukat, hiszen nincs senkinek hatalma a többi em-
ber felett, ha Isten nem ad neki. Az elöljárók arra kap-
ják hatalmukat, hogy az ártatlanokat oltalmazzák, a 
gonosztevőket megfékezzék. Add meg hazánk elöljáró-
inak kegyelmedet, hogy világosan lássák kötelességü-
ket, adj nekik erőt, hogy meg tudjanak felelni annak a 
szent megbízatásnak, melyet nekik adtál. Amen.

***
Nemzetünkért

Mindenható Úristen, mennyei Atyánk, törvényhozónk és 
bíránk, akitől minden jog és hatalom származik. Te nem-
csak az egyes embereknek, hanem minden nemzetnek kije-
lölted hivatását. Töredelmes alázattal elismerjük, hogy a böl-
csességed és jóságod által számunkra kijelölt útról sokszor 
letértünk. Aggódva járulunk eléd, és engesztelni kívánunk 
Téged. Fogadd kegyesen bűnbánatunkat és engesztelésün-
ket, amelyet gyermeki bizalommal ajánlunk fel, egyesítve azt 
az Úr Jézus örök engesztelésével, aki Veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, most és mindörökké. Amen.

(Imakönyv, Korda Kiadó, Kecskemét, 1997)
***

Ima a hazáért
Isten, aki csodálatos bölcsességgel kormányozod a vilá-

got, fogadd el hazánkért eléd terjesztett könyörgésünket. 
Add, hogy a vezetők bölcsessége és az alattvalók hűséges 
helytállása folytán erősödjék közöttünk az egyetértés és 
az igazságosság, szüntelenül virágozzék a béke és a jólét. 
Amen.

(Imakönyv, Korda Kiadó, Kecskemét, 1997)

Március 28. és április 11. között 
kijárási korlátozás van érvényben

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-én döntött 
a nyilvános szentmisék és liturgiák

SZÜNETELTETÉSÉRŐL.
A rendelkezés a szentmisék mellett vonatkozik:
•	 minden templomi közösségi imádságra,
•	 szertartásra,
•	 keresztút,
•	 rózsafűzér- és egyéb ájtatosságra,
•	 bibliaórára,
•	 amelyeket pap nélkül szoktak végezni,
•	 továbbá minden egyházközségi összejövetelre.

A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a Szent István Rádió ál-
tal sugárzott és online elérhető tartalmakat, kapcsolódjunk be a szentmise, a déli Úr-
angyala és az esti rózsafüzér imádság közvetítésekbe. A Rádió programjai interneten 
is elérhetők, akár okostelefonon is. És figyeljék a saját plébániai honlapjukat is!

A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, egyszerű és rö-
vid formában a sírnál történjenek. Az Egri Főegyházmegyében azonnali hatályú.
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A Madarász Imre Egyesített Óvo-
da tavaszi pedagógiai rendezvé-
nyeinek többsége a veszélyhelyzet 
miatt elmaradt. Két tehetséggon-
dozó programot azonban még sike-
rült megtartaniuk. A részletekről 
Gulyás Ferencné intézményvezetőt 
kérdeztük.

- A Karcag és Térsége Tehetségsegí-
tő Tanács 2019-ben összeállította az 
éves munkaprogramot, ami szerint 
segíteni szeretné a tehetséggondo-

zásban résztvevő pedagógusokat és 
a tehetséges gyermekeket, tanulókat 
Karcagon és környékén. Ennek kere-
tében került megrendezésre a tehet-
séggondozó jó gyakorlatoknak a be-
mutatása, amelyek Karcag általános 
iskoláiban valósulnak meg. Négy ál-
talános iskola mutatkozott be - so-
rolta a vezető. A Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola mozgás-
sal, sporttal kapcsolatos jó gyakor-
latait Földváriné Simon Ilona igaz-
gató mutatta be, a Karcagi Általános 
Iskola és AMI Kováts Mihály Tag-
intézmény Kováts Tehetségpontját, 

ahol természettudományi és 
kézműves műhely van, s a diá-
kok a kézművesség és a drama-
tikus játékok összekapcsolásá-
val élik meg a tehetséggondozás 
minden pillanatát, ezeket a mű-
helymunkákat Lévainé Kovács 
Róza igazgatóhelyettes kollégá-
ival mutatta be. Ezt követően a 
Szent Pál Marista Általános Is-
kola jó gyakorlatai közül a szín-
padi játékokat, amelyeket lát-
hattunk is az elmúlt években, 

Dánielné Kacsó Andrea igazgató is-
mertette. A Györffy István Katolikus 
Általános Iskola jó gyakorlatai kö-

zül a kórusmunkát Kovács Miklósné 
igazgatónő és Borsosné Herczeg Ju-
dit kórusvezető ismertette, a Kunró-
zsa kórus tagjai népdalcsokorral szí-
nesítették a programot.

A másik tehetséggondozó napon, 
március 16-án a gyerekeké volt a 
főszerep. Olyan tehetségekről van 
szó, akiket az óvodában fedeztek 

fel, és iskolásként is a zené-
ben vagy a sportban is tehet-
ségesek.

- Hét tehetségterületen gon-
dozzuk a tehetségeket az óvo-
dákban és az általános iskolák-
ban, tehetségpontokon. Ezek 
közül iskolánként egy-egy te-
hetséget mutatunk be a mai na-
pon - folytatta Gulyás Ferencné. 
Minden iskolában van tehet-
séggondozás, hol tehetségmű-
hely, hol szakkör, pályázati 
projekt keretében. Mind az öt 
gyermeket az az óvó néni mu-
tatta be, aki felfedezte, s jelen 

volt az iskolaigazgató, az osztályfő-
nök, a tehetséggondozó pedagógus - 
edző és a szülő is.

A Karcagi Nagykun Református 
Iskola tanulóját, Kiss Zsigmond ze-
nei tehetséget Molnárné Győri Eri-
ka óvodapedagógus mutatja be. Pró-
zamondó tehetségként Doma Petrát 
Szabóné Szentesi Mária (SZIM óvo-
da) mutatja be, ő a Kiskulcsosi iskola 
tanulója, Tóth Hanna zenei tehetség-
ről Nagyné Varga Csilla óvodapeda-
gógus szól, ő a Györffy István Kato-
likus Általános Iskola tanulója. Egy 
testvérpár a sport területén vált te-
hetséggé: Balogh Bence és Balogh Ré-
ka, akiknek életútját tehetséggondo-
zó óvodapedagógusuk, Gyökeres Éva 
vázolja. Ők már sporttagozatos isko-
lában folytatják tanulmányaikat. Ba-
logh Andor mesemondó tehetség a 
Kinizsi úti Óvodában Péter Lászlóné 
tehetségműhely-vezető óvodapeda-
gógus szárnyai alatt bontakozott ki, 
most az Arany János Általános Isko-
la tanulója - sorolta a programról az in-
tézményvezető. 

A többi tavaszi időszaki szakmai 
program azonban sajnos elmaradt.

DE

Két tehetséggondozó programot még megtartottak

Laczik Dénesné, a Kerek-
cipó pékség ügyvezető-
je is a varrógépe mellé ült, 
és az egyszer használatos 
gyári maszkok mellé, mos-
ható szájmaszkot varr dol-
gozóiknak. A sütőüzemben 
dolgozó pékeknek, az árut 
kiszállító gépkocsivezető-
iknek, a karcagi és berek-
fürdői boltjaik alkalmazott-
jainak. Kétféle szabásmin-
tával dolgozik, egyik alap-
ján általános maszkot varr, 
a másikba pedig egy szűrőt 
is helyez.

Gyártják a mosható maszkokat
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

HÍREK
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„És mire nincs szó, nincs képzet/ 
Az vagy nekem, oh költészet!” - 
Arany János: A vigasztaló című ver-
séből vett idézettel köszöntötte a 
Karcagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola által meghirdetett Or-
szágos Arany János Balladamondó 
Versenyen a diákokat, a felkészítő-
ket és a szülőket Földváriné Simon 
Ilona igazgató.

- A verseny a Pap Béla mártírhalált 
halt karcagi református lelkészről el-
nevezett Gyülekezeti Központban 
van, amely iskolai célokat is szolgál. 
Ahol most tartózkodunk, egy közös-
ségi terem, amely 120 fő befogadá-
sára szolgál. Kívánom, hogy minden-
ki érezze jól magát Karcagon, és itt, a 
Gyülekezeti Központban. Iskolánk 10. 
alkalommal rendezi meg a versenyt a 

református és a város területén talál-
ható iskolák 6-7-8-9. évfolyamos tanu-
lói részére, ezzel emlékezünk reformá-
tus iskolánk újraindulásának 24. évfor-
dulójára. Mindig nagy öröm, ha egy 
költő életéről és munkásságáról em-
lékezünk. Az 1817. március 2-án szüle-
tett Arany János olyan költőóriás, aki-
nek szívesen hajlunk meg nagysága 
előtt. A versenynek a közös együttlé-
ten és megmérettetésen túl, hagyo-
mányteremtő és hagyományápoló 
célja is van. A verseny témája a költő 
balladái. Ez egy nehéz műfaj, még egy 
előadóművész is ritkán meri felvállal-
ni egy-egy ballada elmondását. Tud-

juk, hogy műfaja tömörített, rengeteg 
érzés, érzelem, fájdalom van benne. 
Nagyon nehéz megérezni, ráérezni a 
ballada hangulatára, ezért külön kö-
szönöm a benevezett iskolák felkészí-
tő nevelőinek és nektek, kedves diá-
kok, hogy felkészültetek a versenyre, 
vállaltátok a megmérettetést - hang-
zott el a köszöntőben, majd a zsűri - dr. 
Kasuba Jánosné ny. könyvtáros-tanár, 
Rapi Lajosné ny. magyar-történelem 
szakos pedagógus és Szabó Péterné 
gyermek-könyvtáros - tagjai előtt hat 
iskola tizenöt tanulója mondta el az 
általa választott balladát.

DE

A verseny végeredménye: 
6-7. évfolyam: I. helyezés: Kiss Éva Noémi (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk., felké-

szítő: Horváthné Pandur Tünde Róza), II. helyezés: Farkas Floransz (Karcagi 
Nagykun Református Általános Iskola, felkészítő: Nagy Jánosné), III. helyezés: 
Szabó Stefánia (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, felkészítő: Hal-
mai Györgyné), Kerekes József Lajos (KÁIAMI Kováts Ált. Isk. Tagintézmény, 
felkészítő: Horváthné Pandur Tünde Róza) és Birizló Csenge (Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola, felkészítő: Nagy Jánosné).

8-9. évfolyam: : I. helyezés: Tóth Enikő (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk., felkészí-
tő: Horváthné Pandur Tünde Róza), II. helyezés: Molnár Attila (Györffy Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, felkészítő: Posztósné Gyarmati Éva), III. he-
lyezés Szakály Dóra (Györffy István Katolikus Általános Iskola, felkészítő: 
Posztósné Gyarmati Éva) és Mészáros Lilla (Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, felkészítő: Nagy Tünde Má-
ria), Különdíj: Mészáros Anina (Karcagi Nagykun Református Általános Is-
kola, felkészítő: Halmai Györgyné).

A névadóra, Arany Jánosra emlékeznek születésnapja alkalmából a Kar-
cagi Arany János Általános Iskolában. A program nyitányaként március 
9-én, hétfő délután Kovács Tímea igazgatóhelyettes felidézte Arany János 
életét. Az ünnepségen részt vett Sági István Karcagi Tankerületi igazgató, 
Pánti Ildikó, Karcagi-Nagy Zoltán és Szepesi Tibor önkormányzati képvi-
selő is. Az Aranyos Napok megnyitóján már hagyomány, hogy a nyolca-
dikosok adnak műsort, ahol felidézik Arany János munkásságát. Így volt 
ez most is. Az ünnepélyes megnyitó végén az iskola vezetői valamint a di-
ákönkormányzat képviselői megkoszorúzták az aulában lévő Arany János 
mellszobrot. Ezután városi egyéni rajzverseny kezdődött, ahol Szentesiné 
Nánási Tünde igazgató köszöntötte az aranyos és a város általános iskolái-
ból érkezett felsős diákokat, akiknek egy óra állt a rendelkezésükre, hogy a 
Toldiból egy jelenetet ábrázoljanak. A hét során városi irodalmi csapatver-
senyt is rendeztek.

DE

Aranyos Napok 2020

Országos balladamondó versenyt rendeztek
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A Madarász Imre Egyesített Óvoda is bekapcsoló-
dott a szájmaszkok varrásába. A részletekről  Gulyás 
Ferencné intézményvezetőt kérdeztük.

- Ebben a különleges, nehéz helyzetben feltérképez-
tük a humán erőforrásainkat, hiszen a gyerekeket ügye-
leti rendszerben látjuk el az elrendelt rendkívüli szünet-
ben. Így 13 varrni tudó kolléganő - pedagógiai asszisz-
tensek, dajkák, irodai dolgozók, óvónők - bekapcsolód-
tak a maszkvarrásba. Elsőként óvodáink dolgozóit, a gye-
rekeket láttuk el, aztán juttattunk a családtagok részére, 
s jelenleg a partner intézményeinket, a hivatalokat tá-
mogatjuk azzal, hogy az általunk készített szájmaszko-
kat átadjuk részükre, védve egészségüket, környezetüket 
ebben a rendkívüli helyzetben. A kolléganőim már ezer-
nél több maszkot varrtak meg.

- Kitől kaptak ehhez támogatást, anyagot?
- Humán erőforrásaink feltérképezése mellett az anya-

gi lehetőségeinket is felmértük, hiszen az óvodáinkban 
nagyon sok olyan kisebb-nagyobb textília van, amelyet 
az elmúlt hetekben, hónapokban kaptunk különböző 
vállalatoktól, üzletekből. Először ezek megvarrására ke-
rül sor, s már kaptunk anyagot olyan helyekről adomány-
ként, akiknek szájmaszkot készítettünk, illetve mi is vá-
sároltunk, hiszen nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a 
maszkellátás teljes körű legyen az óvodai környezetben.

- Sok kisgyermek veszi igénybe az ügyeletet?
- Jelenleg 40 gyermek van a 9 óvodában, s nekik itt, a 

többieknek otthon biztosított az étkezés. Az irodában 
igyekszünk egyre kevesebb ügyet személyesen intézni, 
az így felszabadult erőforrásainkat mozgósítva, mától el-
indítottunk a közösségi portálon a „a karcagi óvodások 
tarka-barka percei” oldalt, ahol az óvodásoknak és szüle-
iknek segítséget nyújtanak az óvó nénik az otthonlétben 
egy kis játékkal, mesével, kézműveskedéssel. 

DE

A városnak is varrnak 
maszkokat az óvoda dolgozói

A Nagykunsági Népművészek 
Egyesületének szervezésében a 
Györffy István Nagykun Múze-
umban elkészült a Kunkapu tár-
lat, amelynek a kihirdetett ve-
szélyhelyzet miatt már nem volt 
megnyitója. Előtte dr. S Kovács 
Ilona egyesületi elnökkel néztük 
meg a kiállítást. A berendezett 
gyönyörű kiállításon bemutatják 
az elnök Kunkapu könyvének 
fényképanyagát, illetve a karca-
gi és környékbeli fafaragók ál-
tal készített kapumaketteket, de 
mézeskalács, vert csipke és kerá-
mia kunkapu is látható. A kiállí-
tás átmenetileg zárva tart, de re-
mélhetőleg hamarosan a nagy-
közönség is megtekintheti.

Elkészült a kunkapu tárlat
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2020. április 03. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Györffy Néptánc Gála I.
19.10 Nagykunsági Krónika
 Vendég: Hubai Imre
 JNsz Megyei Közgyűlés elnöke
 Karcagi hírek
 Vendég: Koncz Tibor esperes                                                                                     
20.30 Györffy Néptánc Gála II.
20.40 Karcagi Tükör
21.50 Karcag sport
 
2020. április 06. 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 07. kedd 
(ism. 2020. április 08. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.00 Látogató - erdélyi utazás
19.20 A Hit szava - római katolikus 
 szentmise
20.20 Nagykunsági Híradó 
20.40 Karcag sport: Túrkeve - Abádszalók 
 megyei I. osztályú felnőtt férfi 
 bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
 Karcagon

2020. április 09. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Bibliaóra
19.10 Látogató - erdélyi utazás
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: iskolai beiratkozás
 Térségi körkép a koronavírus kapcsán
 Vendég: Földváriné simon Ilona
 Téma: iskolai beiratkozás
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Nótás Fiúk

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 04. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 
9.00-17.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Április 05. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. március 27.
Kugler Tímea Pálma - 
Dézsi László

Születés
2020. március 27.
Mészár Anita - Papp Péter
Kg., Kórház utca 9/a

Maja bella

Halálozás
Bartha Attila Sándor 
 (1969)

Kiss Sándor 
 (1952)

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 04-05. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre utca 58. 
 Tel.: 06/30-434-5950

Tisztelt Betegeink!

•	 A koronavírus elleni küzdelem miatt 2020. március 
16-tól háziorvosi rendelésenként egyidőben ma-
ximum 4 fő tartózkodhat rendelésenként az intéz-
ményben!

•	 Telefonos konzultációra van lehetőség az adott 
orvos rendelési idejében! Lázas, légúti tüneteket 
mutató beteg nem léphet az intézmény területé-
re, telefonos konzultációra jelentkezzen!

•	 Egyéb sürgős panasszal a beteg beléphet az intéz-
mény területére, kísérő csak gyermekkel, illetve 
akinél egészségi állapota indokolja (+1 fő!)

•	 Jogosítvány alkalmassági vizsgálat szünetel.
•	 Receptírás személyesen nincs! (E-mail-es vagy te-

lefonos kérésre az E-térbe kerülő receptet hozzá-
tartozónak, gyermeknek is kiválthatják a patiká-
ban, szükséges hozzá a beteg TAJ száma és a ki-
váltó személyes iratai). A közgyógyellátási igazol-
vány és a szakorvosi javaslat érvényessége a ve-
szélyhelyzet idejére 90 nappal meghosszabbodik.

•	 Csak sürgősségi fogorvosi ellátás lehetséges!

Bejárat kizárólag az udvar felől van!

A várakozás során kérem tartsanak 
egymástól 2 méteres távolságot!

Éljenek a bejáratnál elhelyezett 
kézfertőtlenítő használatával!

•	 A kontaktusokat a minimálisra kell csökkenteni, 
ezért az otthoni újszülött látogatás, csecsemőlá-
togatás szünetel! A csecsemőkori kötelező és aján-
lott védőoltások halasztása jelenleg nem indokolt! 
Egyelőre előzetesen egyeztetett időpontban szo-
kás szerint folytatódik, sorra kerülésükig a szabad 
levegőn várakozzanak! A 2 éves kor feletti köte-
lező státuszvizsgálatok és az iskolai kampányol-
tások szünetelnek, a járvány lezajlása után kerül-
nek pótlásra!

Vigyázzunk a magunk és egymás egészségére!

Karcagi Háziorvosi Intézmény

Lapzárta: 
2020. április 6. (hétfő) 

12.00 óra

A KORONAVÍRUS ELLENI 
VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és 
az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli 
intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentes-
sé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán. 
Március 25-én, szerdán üzemkezdettől pedig a tanszü-
neti menetrend lépett érvénybe az országos, regionális 
és elővárosi autóbuszjáratokon, valamint a városok me-
netrend szerinti helyi közlekedésében egyaránt.

A mobiljegyek vásárlásához és felhasználásához az 
utas készülékének minden esetben mobil adatkapcsolat-
tal kell rendelkeznie, ahogyan a megvásárolt jegy ellen-
őrzése alkalmával is. A Volánbusz által üzemeltetett he-
lyi járatokra az adott településnév kiválasztásával köny-
nyen kikereshetők és megvásárolhatók a jegyek.

A helyi és helyközi viszonylatokban továbbra is vált-
hatók papíralapú jegyek a szokásos elővételi módokon, 
de a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a Volánbusz azt kéri, 
hogy Magyarország Kormánya tanácsának megfelelő-
en csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek 
halaszthatatlanul szükséges. Az autóbusz-társaság ké-
ri továbbá, hogy aki csak teheti, elektronikus úton vált-
sa meg jegyét.

Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a társaság 
autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bérletvásárlási 
szabályait érintő változásokról utasaink a volanbusz.hu/
koronavirus oldalon tájékozódhatnak.

A VOLÁNBUSZ Zrt. TÁJÉKOZTATÓJA 

A KÁTAI GÁBOR GYÓGYSZERTÁR 
NYITVATARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A veszélyhelyzetre való tekintettel 
a Kátai Gábor Gyógyszertár 

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

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

Nagyné László Erzsébet
főigazgató

TÁJÉKOZTATÓ 
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.

Eladó a Kisvénkert, Kék-
virág utcában 939 m2-
es kert, fele felkerítve, 
fúrt kút és lakókocsi raj-
ta. Simson S50 B/1, erede-
ti papírokkal eladó. Tel.: 
06/30-216-9216.

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

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

Vegyes
Vásárolnék régi parasz-

ti eszközöket, kolompot, 

rézcsengőt, juhászkampót, 

karikást, körmölőbicskát, 

régi gombos mellényt, szí-

nes szódásüveget, mis-

kakancsót, régi kerámiá-

kat, mindennemű régisé-

get, teljes körű hagyaté-

kot. Tel.: 06/20-996-1346.

Teljes körű hagyatékot fel-

vásárolok! Örökölte, vagy 

csak megunta a régi dol-

gait? Megveszem a legma-

gasabb napi áron, és min-

dent 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, ker-
ti szerszámok (kapa, villa, 
stb.), mobil kemence eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216.

Kertet művelni akaró ta-
gokat keres kertbarát kör 
egyesületünk. A tevékeny-
séghez termőföldet biz-
tosítunk. Tel.: 06/30-473-
5017.

Vásárolnék mindenféle ré-
giséget, hagyatékot (tol-
lat, dunnát, párnát, fatek-
nőt, babakádat, spalet-
tát, hentelőasztalt, gyalu-
padot, porcelánokat, stb.). 
Tel.: 06/30-304-9643. 

Régi  típusú eszterga-
gép, állványos köszörű, 
rúdacélhajlító, körgyűrű-
hajlító, kovács satu, kovács 
üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.

Eladó tavaszi árpa, 160x 
160-as zártszelvény. Tel.: 
06/70-560-7569.

W hir lp o o l  fe lü l tö l tős 
mosógép, négykerekű 
gyermekgokart és Adidas 
focicipők (38, 40, 42-es 
méretben) eladók. Tel.: 
06/30-856-6981.

Zsalukő, pillérzsalu, ké-

ménytégla, üst, kéziszi-

vattyú eladó. Tel.: 06/30-

647-6496.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 

javítás, cipzárcsere, felhaj-

tás, bőrkabát és hátizsák 

javítás. Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! 

Sári Mihály egyéni vállal-

kozó, Karcag, Szent István 

sgt. 14. Tel.: 06/30-219-

6813.

Ingyen elszállítom felesle-

gessé vált dolgait! (Fém, 

mosógép, hűtőgép, gáz-

készülék, bojler, autó- és 

motorakkumulátor.) Tel.: 

06/30-265-4197.

Növényvédelmi szakirá-

nyítást szerződéskötéssel, 

számlaképesen vállalok. 

Kenyeres László okleveles 

növényorvos, tel.: 06/30-

785-0690.

Vállaljuk az alábbi mun-

kákat: épületek építését, 

bontását, bármilyen ne-

mű kőműves munkát. Tető 

építését, javítását, járdák, 

kapubejárók újjáépítését, 

betonozását, udvarok ta-

karítását, terepek tisztítá-

sát. A legkedvezőbb árak-

kal dolgozunk! Bármilyen 

nemű földmunkát, kubik-

munkákat is elvégzünk, 

nagy felületek aszfalto-

zását, zúzalékolását. Akár 

részletfizetés is megold-

ható. Hívjon bizalommal! 

Nyugdíjasoknak kedvez-

mény! Tel.:  06/30-853-

4323.

Az Orgonda Agrár Kft. föl-

det bérelne, és vállal nö-

vényvédelmi szaktanács-

adást, szakirányítást. Tel.: 

06/30-785-0690. 

Vállalok cipzár bevarrást 

kabátba, nadrágba, ruha-

felhajtást, függönyszegést 

és otthonkavarrást. Tel.: 

06/70-527-0343.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
Március 23-tól az ügyfélfogadást 

meghatározatlan időre felfüggesztjük, 
és így készpénzfizetéses apróhirdetéseket 

sem áll módunkban felvenni.

Telefonon és e-mailen 
elérhetőek vagyunk.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - cso-

portvezető (Karcag),

 - Bolti eladó (Karcag, Kunmadaras),

 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),

 - Kőműves (Göd és környéke),

 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag).

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Földmérés! Változtatási 
vázrajzok készítése! 

(Épületváltozás, 
telekalakítás, stb.) 

Tel.: 06/20-439-3402. 
E-mail: 

forianistvan73@gmail.com
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HIRDETMÉNYEK

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. április 10-én jelenik meg.

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

ÉRDEKESSÉG

Nos, egy kicsit közelebbről is vizsgáljuk át az ENSZ határozatát. A határozat bevezető-
jében benne van, hogy a háború útján történő területszerzés megengedhetetlen. Ez helyes. 
Érdekes módon az 1948/49-es háborúban, amikor az arab seregek elfoglalták Ciszjordániát 
és Gázát, ugyanekkor az izraeliek is nagyobb területet foglaltak el, mint ami az 1947-es 
ENSZ határozatban volt, senki nem izgatta magát. Sőt azért sem, hogy nem alakult meg a 
két állam, egy arab és Izrael. Az sem volt nagy baj, hogy Gáza kivételével a jordánok an-
nektálták Ciszjordániát. Bonyolította a helyzetet még az is, hogy megállapított államha-
tárok sem voltak, csak fegyverszüneti vonalak. Mégis kitől foglalt el területet Izrael? A 
jordánoktól, akik ezt a területet háborúban foglalták el? Egyiptomtól Gázát, amelyet kato-
nailag igazgatott? A nem létező másik arab államtól? A bevezetőben az is benne van, hogy 
legyen tartós béke, és a térség minden állama biztonságban éljen. Ebben az időszakban az 
összes arab állam tagadta Izrael létét, egy részük most is, azt lehet látni, ez a rész sem való-
sult meg.

A határozat első pontjában két alapelvet határoztak meg:
1. Izrael vonuljon vissza a konfliktus során elfoglalt területekről. Nos, erről azóta is fo-

lyik a vita, mert az nincs beleírva, hogy az összes megszállt területről. Alapvető az, hogy 
az ENSZ határozata nem kötelező volt, hanem ajánló jellegű. Az sem mellékes, hogy az ag-
resszor arab államok felelősségre vonás nélkül, mindent visszakapnak és újra, szinte véd-
hetetlen határokról indíthatnának támadást Izrael ellen. Ami 1973-ban meg is történt, és a 
régi határokat Izrael nem tudta volna megvédeni. Az angol nyelvű határozatban nem sze-
repel határozott névelő, pl. „from all”, az „összesből”. George Brown angol diplomata, aki a 
határozat szövegezését végezte, úgy nyilatkozott, hogy ezt a határozattervezetet megmutat-
ták az arab diplomatáknak, ki-
hangsúlyozva azt, hogy Izrael 
vissza fog vonulni a megszállt 
területekről, de nem az ösz-
szesről. Természetesen a Szov-
jetunió a Biztonsági Tanács-
ban, majd Jugoszlávia az ENSZ 
közgyűlésben felvetette, hogy 
a határozatba tegyék bele a tel-
jes visszavonulást, de a szava-
zásnál nem kaptak többséget.

2. Javaslat a hadiállapot és 
minden háborús cselekmény 
beszüntetésére, a térség min-
den állama függetlenségének, 
területi épségének és politi-
kai függetlenségének, valamint 
azon jogának elismerése, hogy biztonságos és elismert határokon belül békében éljen, fenye-
getéstől és erőszakos cselekményektől mentesen. Bizony az látható, hogy arab és muszlim ál-
lamok egy része, amelyek az ENSZ határozatára hivatkoznak, ezt nem akarják ismerni, és a 
mai napig a terrorizmus támogatásával, sok száz terrorcselekményt indítanak Izraellel szem-
ben. Mindezek mellett csak egy céljuk van, Izrael elpusztítása. A diplomaták azt is egyértel-
művé tették a határozatban, hogy az ENSZ nem kívánt határokat megállapítani, azt a felek-
nek közvetlen tárgyalásaikkal kell meghatározni, ahogyan az Jordániával és Egyiptommal 
meg is történt.

2.a. garantálják a szabad hajózást a térség vizein. A Hatnapos háború előtt Egyiptom le-
zárta a Vörös-tenger kijáratát, és Izrael nem hajózhatott a Szuezi-csatornán.

b. megvalósítják a menekültkérdés igazságos rendezését. Tehát nemcsak az arab mene-
kültekét, hanem azokat a zsidó menekültekét is, akiket az arabok űztek el. Ez a kérdés sem-
mit nem lépett előre, semelyik részről.

c. biztosítják a térség minden államának területi sérthetetlenségét, demilitarizált zónák 
létrehozásával is. Ez sem igazán történt meg.

Lyndon B. Johnson amerikai elnök így nyilatkozott 1967-ben: „... a régió nemzetei húsz 
éven át csak törékeny és támadott fegyverszüneti vonalakkal rendelkeztek. Elismert hatá-
rokra van szükségük, valamint olyan megállapodásokra, amelyek biztosítékokat nyújtanak 
a terrorizmussal, a pusztítással és a háborúkkal szemben [...] Vannak egyesek, akik azon-
nali és kézenfekvő megoldást sürgetnek, nevezetesen a június 4-i határokra való visszaté-
rést. Miként azt kiváló nagykövetünk, Arthur Goldberg már korábban leszögezte, ez nem 
a békéhez, hanem az ellenségeskedés kiújulásához vezető út”.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Túrázás a sivatagban

Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal tájékoztatja Önöket, hogy a ki-
hirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a járvány terjedé-
sének megelőzése érdekében 2020. március 19. napjától 
a Járási Hivatal valamennyi szervezeti egységénél ügy-
félfogadásra kizárólag előzetes időpontfoglalással van 
lehetőség.

Az egyes szakterületek időpontfoglaló telefonszámai 
az alábbiak:

hodos Julianna
karcagi Járási hivatal

hivatalvezető

Hatósági Osztály (Karcag) 06/59-795-155

Hatósági Osztály (Kenderes) 06/59-795-167

Hatósági Osztály 
(Kunmadaras) 06/59-795-165

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 06/59-795-244

Népegészségügyi Osztály 06/59-795-246 (Karcag)

Népegészségügyi Osztály 06/59-511-202 
(Tiszafüred)

Gyámügyi Osztály 06/59-795-150

Foglalkoztatási Osztály 06/59-795-168

Kormányablak Osztály 
Karcag

személyi okmányok: 
06/59-795-236

Kormányablak Osztály 
Karcag

gépjárműves ügyek: 
06/59-795-220

Kormányablak Osztály 
Karcag

egyéni vállalkozás, 
adatszolgáltatás: 
06/59-795-268

Kormányablak Osztály 
Karcag

egyéb ügyek (pl. szociális 
ellátások, nyugdíj, társa-

dalombiztosítás, családtá-
mogatás, ügyfélkapu, stb.) 

06/59-795-238

Kormányablak Osztály
Kisújszállás

személyi okmányok, 
adatszolgáltatás: 
06/59-795-235

Kormányablak Osztály 
Kisújszállás

gépjárműves ügyek: 
06/59-795-222

Kormányablak Osztály
Kisújszállás

egyéb ügyek (pl. szociális 
ellátások, nyugdíj, társa-

dalombiztosítás, családtá-
mogatás, ügyfélkapu, stb.) 

06/59-795-223


