
Kedves középiskolás végzős tanulók!
A középiskolai tanulmányaik be-

fejeztével elérkezett az érettségi és a 
szakmai vizsgák ideje. Ez egy olyan év, 
amilyen még nem volt, mivel sajnos 
nincs ballagás, nincs búcsúzkodás az 
iskolától, a társaktól, a tanároktól.

Ebből az alkalomból a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete nevében kívánunk eredményes vizsgákat és felvételit, kiváló mun-
kahelyeket mindenkinek, jó egészséget, sikeres, boldog életet!

Gyurcsek János
alpolgármester

Dobos László
polgármester

Sári Kovács Szilvia
alpolgármester

Rózsa Sándor
jegyző
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Anyák napjára
Az anyák napját világszerte ünneplik. A legtöbb országban ez a 

nap májusra, a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. 
Magyarországon május első vasárnapján köszöntjük az édes-
anyákat. 

Hazánkba az ünnep ötletét egy államtitkár felesége, Petri Pálné 
hozta Amerikából. A legelső anyák napját 1925. március 8-án a 
MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. 
A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, 
és megtették az előkészületeket az anyák napja országos beveze-
tésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos isko-
lai ünnepélyek közé az anyák napját.

Az idei anyák napja május 3-ra esik. Kicsit másabb lesz, mint 
ahogyan megszoktuk. Másabb, mint a tavalyi, a tavalyelőtti, vagy 
akár a tíz-húsz évvel ezelőtti. Rendhagyó, szokatlan, csendes, ke-
serédes. Világjárvány van, kijárási korlátozással, szabályokkal, 
amelyeket be kell tartanunk, s vigyáznunk kell szüleinkre, nagy-
szüleinkre, hogy jövőre ismét a megszokott módon ünnepelhessük 
meg őket. Eddig elmentünk a virágboltba, vettünk egy csokor virá-
got, vagy egy szép cserepeset, esetleg egy doboz édességet, és felkö-
szöntöttük édesanyánkat, nagymamáinkat. Május 3-án erre saj-
nos nem lesz lehetőségünk. Most vagy ellátogatunk hozzájuk, és 
az ajtajuk elé a küszöbre letesszük a köszöntés, a szeretet és a há-
la virágait a bevásárolt élelmiszerekkel együtt, vagy a technika se-
gítségével telefonon, skype-on köszöntjük őket. Ez furcsa lesz, és 
hiányérzetet fog okozni mindannyiónkban, hiszen egy ölelést, egy 
arcsimítást, egy puszit nem tud nekünk a modern technika bizto-
sítani, illetve pótolni sehogyan sem. De most erősnek kell lennünk, 
és bízni abban, hogy hamarosan újra megölelhetjük szerettein-
ket, édesanyánk, nagymamánk pedig nemsoká megsimogathat-
ja az arcunkat, átadhatjuk nekik a szeretet virágait, megköszön-
ve nekik, hogy életet adtak nekünk, hogy felneveltek bennünket, 
ők pedig leültethetnek minket otthonukban egy tál fenséges illatot 
árasztó sütemény mellé. Visszaáll a világ rendje! Milyen jó is lesz!

Néhány napja egy csokor lila orgona díszíti az étkező aszta-
lunkat. Érdekes, hogy ebben a mostani lelassult, kissé lecsendese-
dett világban észre sem vettem, hogy már nyílik az orgona. Sze-
retem az orgona illatát, a gyerekkoromat idézi. Május első vasár-
napjára, anyák napjára mindig nyíltak az orgonák, fehéren, li-
lán. Most, hogy belengi a házat a virág illata, eddig ismeretlen, 
új, különleges, izgalmas érzések ébrednek bennem. Hamarosan 
már nemcsak én köszöntöm ezen a jeles napon az édesanyámat, 
a nagymamáimat, hanem engem is köszönt majd valaki.

Napok óta egy gyermekdalt dúdolgatok:

Balogh Andrea

Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
anyák napja hajnalára,
illatosan!

Zúgja az erdő, susogja a szellő.
Üzenik az ágak, lombok:
légy te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!

Tisztelt karcagi lakosok!
Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Karcag Városi Önkormányzat dön-

tése alapján városunkban családonként 4 db orvosi szájmaszk kerül kiosz-
tásra minden háztartásba. A maszkok lakásokra való eljuttatása 2020. április 
29-vel kezdődik és várhatóan 2020. május 3-ig befejeződik.

Dobos László 
polgármester

Biztonságos körülmények közepette 
folyhatnak az írásbeli érettségi vizsgák 
- mondta Maruzsa Zoltán köznevelési ál-
lamtitkár. Hangsúlyozta, ugyan semmi 
nincs még „kőbe vésve”, de valamikor 
dönteni kellett az érettségi időpontjá-
ról, hiszen ennek komoly szervezési és 
logisztikai kritériumai vannak.

Ezért döntöttek úgy múlt pénteken, 
hogy nem vizsgálják tovább a járvány-
ügyi helyzetet, és megkezdik május 
4-én a vizsgákat - tette hozzá.

A biztonságot szem előtt tartva szü-
letett az a döntés is, hogy csak írás-
beli lesz, mert papíron 24 óráig élet-
képes a vírus, így a dokumentumokat 
„pihentetni” fogják és elzárják a vizs-
gák után.

A tantermekben 10 tanulónál több 
egyszerre nem tartózkodhat, de vannak 
olyan iskolák, ahol ezt a számot tovább 
csökkentették.

Hozzátette, hogy a járványügyi szak-
emberek véleménye szerint a korona-
vírus jelenleg kontroll alatt van az or-
szágban, a fertőzések száma alacsony, 
így most biztonságosabb megtartani a 
vizsgákat, mint kivárni.

Ezzel együtt, ha valaki nem akar május 
4-én vizsgát tenni, akkor ősszel is letehe-
ti azt, hiszen teljes körű érettségit szer-
veznek akkor is - mondta Maruzsa Zoltán, 
hozzátéve, hogy akár a vizsga reggelén 
is meggondolhatja magát a diák, ennek 
semmilyen szankciója nem lesz.

MTI

Jövő hétfőn kezdődnek 
az érettségi vizsgák
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

„A tudomány 
jelenlegi állása 

szerint...” (1.)
(avagy ellenzéki jog- és egyéb 

„tudósok” a parlamentben)
Azt hiszem, nem vagyok egyedül, 

akinek ne jutott volna eszébe tavaly 
decemberben a vuhani járványhírek 
hallatán a címben lévő közhellyel kez-
dődő mondat. Ami úgy fejeződött be, 
hogy: alig lehet valamit tudni ennek 
az új vírusnak a természetéről. A fertő-
zés terjedésével, a vírus tulajdonsága-
ival kapcsolatban csak sötétben tapo-
gatóznak a tudósok is. Tanácstalan az 
orvostudomány: ezzel a fajta korona-
vírussal még senki emberfia nem ta-
lálkozott. Nincs tehát vakcina, de a jár-
ványügy is csak tapogatózik a védeke-
zést illetően.

S aztán tanúi lehettünk annak is, 
hogy a net jóvoltából a rémhírek és a 
hülyeség még a vírusnál is gyorsab-
ban, már-már a fény sebességét is 
megközelítve terjednek, nem ismerve 
országhatárokat. Angliában pl. (nem 
Albániában!) felgyújtottak a jól érte-
sült védekezők még mobiltelefon tor-
nyokat is.   

Nagyon gyorsan kellett a hivatalban 
lévő kormányoknak cselekedni. Napok, 
sőt órák késlekedése emberéletek szá-
zainak a veszélyeztetettségét jelenthet-
te egy-egy országban. A különböző vé-
dekezési hibák pedig emberéleteket kö-
veteltek, akárhonnan nézzük is.  

Ismert - láthattuk, és megvannak 
a dokumentumai - a magyar ellenzék, 
már a kezdet kezdetén akadályozta a 
kormány tevékenységét, nem fogad-
ták el a sürgősségi szavazást, a ren-
deleti kormányzásról diktatúrát emle-
getve naphosszat. S jöttek a különböző 
mondvacsinált kifogásokkal, s közben 
az ellenzéki sajtó folyamatosan belekö-
tött az Operatív Törzs tájékoztatásába, 
és kritizálta a tiszti főorvos asszonyt.

S állandóan jöttek a kevés maszk-
kal, meg a kevés számú teszteléssel. 
Azért ezekkel, mert az ellenzéki pártok 
szakértői felmérték, hogy ezek azok a 
tárgyi eszközök, amelyek használatát 
illetően nincs tudományos konszenzus 
még a szakemberek, a tudósok köré-
ben sem. Még a WHO-n belül sem. De 
ezzel jól lehet ingerelni a lakosságot, 
mert ahogy múlik az idő, egyre töb-
ben járványügyi szakembereknek ér-
zik magukat. (Legalább annyira, mint 
a Hableány nyári katasztrófájánál a 
neten kommentálók ezrei, akik közül 
a legtöbben még életükben, nem hogy 
nem vettek a kezükbe, de még csak 
nem is láttak Hajózási Szabályzatot.)

A hétfői ülésen pedig a moslékko-
alíció egyik jogtudora, Varga-Damm 
úrhölgy, a Bal-Lik oszlopos tagja, 
Simicska-csicska, felszólította Müller 
Cecíliát, hogy mondjon le. Mert eddig 
a járványügyi törvény egyik jogszabá-
lyát sem tartotta be. 

Valahogy elkerülte a figyelmét 
ez a link a neten: https://youtu.be/
q7vnYyzm00g. 

(Folytatás a  következő számban.)
 -ács-

A koronavírus-járvány idején fokozott figyelmet kell 
fordítani az idősekre, ezért számukra nagyobb bizton-
ságot, védelmet kell biztosítani, és a kormány ezért el-
tökélte a 13. havi nyugdíj visszavezetését.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak (Emmi) parlamenti államtitkára ismertette: a 2021 
februárjában egynegyed havival, 2022-ben fél havival, 
2023-ban háromnegyed havival, végül 2024-ben négy 
heti nyugdíjjal több fog érkezni az idősekhez.

Közölte: jövőre 70 milliárddal, 2024-ben pedig 280 
milliárd forinttal fognak többet fordítani nyugdíjkiadá-
sokra.

Emlékeztetett arra is, hogy 2008-ban az akkori kor-
mány elvette a 13. havi nyugdíjat az idősektől, amivel 
anyagi bizonytalanságot okozott nekik.

Rétvári Bence megfogalmazása szerint „nem volt 
mindig természetes” a nyugdíjak értékének megőrzé-
se és az idősek iránti fokozott figyelem. 2008-ban nem-
csak a 13. havi nyugdíjat vette el az akkori kormány, ha-
nem a kórházakat és orvosi rendelőket is fizetőssé tette 
a kórházi napidíjjal és a vizitdíjjal, továbbá áfaemeléssel 
sújtotta a nyugdíjasokat és tizenötször emelte a rezsi 
árát.

Ezzel szemben a polgári kormányok csökkentették 
az alapvető élelmiszerek áfáját és rezsidíjakat - hangsú-
lyozta. Ennek is köszönhető, hogy míg 2010-ben „mesz-
sze az európai uniós átlag felett” volt a szegénység a 
nyugdíjasok körében, addig az utóbbi évekre sikerült 
az uniós átlag alá szorítani - közölte az államtitkár, aki 
hangsúlyozta: köszönettel tartozunk az időseknek, akik 
„felépítették ezt az országot”.
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A 13. havi nyugdíj visszavezetése növeli 
az idősek anyagi biztonságát

Az Óbudai Egyetem szakembereinek munkáját dicsérő rendszer 
segítségével egyszerre akár 50, kritikus állapotban lévő beteget el 
lehet majd látni kórházi körülményeken kívül is. Palkovics Lász-
ló innovációs és technológiai miniszter és Bódis József felsőokta-
tásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár az intéz-
mény és a kutatócsoport vezetőinél tájékozódtak a fejlesztés elő-
rehaladásáról 2020. április 24-én, Budapesten.

A minisztériumi vezetők Kovács Levente rektorral, Ormándi 
Gabriella kancellárral és a kutatócsoport tagjaival egyeztettek, a 
készüléket az ötletgazda, Kozlovszky Miklós dékán mutatta be. 
A lélegeztetőrendszer akár tábori-kórházi körülmények között 
is alkalmas lehet 5-50, kritikus állapotú koronavírusos beteg el-
látására. Az eszköz kilélegzett levegő elvezetésével és központi 
szűrésével védi az egészségügyi dolgozókat. Az Óbudai Egyetem 
munkatársainak fejlesztése, a lélegeztetőrendszer klinikai pro-
totípusa várhatóan május végére készülhet el.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hangsú-
lyozta: A hazai egyetemi, kutatóintézeti és vállalati innovátorok 
villámgyorsan hadrendbe állították képességeiket a koronaví-
rus terjedésének lassítása, a betegek megfelelő ellátása érdeké-
ben. A tárca több mint félszáz továbbgondolásra alkalmas ötle-
tet kezel, több mint húsz támogatott projekt már a megvalósí-
tási szakaszban van. A veszélyhelyzet világossá tette, hogy Ma-
gyarországnak minél több területen képessé kell válnia az önel-
látásra. A minisztérium határozott célja, hogy a vírusválságban 
folyamatosan bővülő szakmai-tudományos kapcsolatrendszert 
a magyar gazdaság újraindítása, megerősítése érdekében hosz-
szabb távon is egyben tartsa.

kormany.hu

Májusban elkészülhet 
a több emberen alkalmazható, 

egyetemi fejlesztésű 
lélegeztető-rendszer prototípusa

A koronavírus magyarországi megjelené-
se után hiánycikk lett a szájmaszk, a kézfer-
tőtlenítő és a gumikesztyű. Sokan otthon 
maszkvarrásba kezdtek, segítve családtagja-
ikon, ismerőseiken, de volt/van, aki eladás-
ra is varrja a maszkokat.

Utánajártunk annak, hogy a város gyógy-
szertáraiban védőfelszerelések tekintetében 
mi az aktuális körkép. Lapunk megtudta, 
hogy a védekezésben kiemelt szerepet betöl-
tő eszközök (maszkok, kesztyűk, fertőtlení-
tő folyadékok) folyamatosan érkeznek és be-
szerezhetők. Többféle maszkot, fertőtlenítő 
folyadékot is lehet vásárolni, többféle árka-
tegóriában. Ezek a védőeszközök már egyál-
talán nem hiánycikkek - mondták a megkér-
dezett gyógyszertárakban egybehangzóan.

Karcagon minden 
védőfelszerelés beszerezhető
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INTERJÚ
Karcagiaknak is segít 

a nemzetközi közgazdász

Bár a koronavírus-járvány ve-
szély miatt zárva van a Csoko-
nai Könyvtár, a könyvtárosok a 
háttérben dolgoznak. Erről kér-
deztük Szabó Péterné gyermek-
könyvtárost.

- Bár zárva van a könyvtár, de 
igyekszünk tartani a kapcsolatot 
az olvasókkal játékos vetélkedő-
kön keresztül. E mellett a közös-
ségi oldalunkon az ingyenesen le-
tölthető könyvek és folyóiratok el-
érhetőségét folyamatosan kiírjuk, 
mert most kölcsönözni nem lehet 
- mondta a szakember, akitől meg-
tudtuk, több pályázatot is hirdet-
tek, ezek közül a forgatókönyvíró 
már véget is ért. Bagoly Bence Báb-
színházában a vállalkozó szellemű 
amatőr színjátszó könyvtárosok be 
is mutatják a gyerekek ötleteit, amit 
többen szüleikkel közösen készítet-
tek el. Az eredményhirdetés itt már 

megtörtént, Szabó Péterné és Ba-
goly Bence vitte ki a tortákat, ame-
lyeket Szepesi Tibor önkormányzati 
képviselő, a Déryné Kulturális Köz-
pont igazgatója ajánlott fel.

A zárvatartás alatt a könyvtáros-
ok a régóta halogatott, tervszerű 
állományapasztást (selejtezés) vég-
zik, így a bábozás nekik is egy kis 
felüdülés volt. Az állományapasztás 

nem látványos része a könyvtáro-
si munkának, sok embert is igé-
nyel, hiszen a pincétől a padlásig 
átnézik a könyveket. Ha végez-
nek, akkor egy látványos, frissült 
állomány várja majd az olvasókat, 
akik már nagyon szeretnének új-
ra kölcsönözni. Erre azonban még 
nincs lehetőség - fogalmazott Sza-
bó Péterné. 

Bár vannak könyvtárak, ahol ház-
hoz viszik a könyvtárosok az olvas-
nivalót az időseknek, ők ezt a nagy 
vírusveszély miatt nem vállalják be, 
hiszen az olvasók jórészt ugyan-
azokat a sikerkönyveket olvasnák, 
vennék kézbe egymás után - ez pe-
dig kockázatot jelenthetne, így ez 
Karcagon nem biztosított. A jeles 
napokról is most interneten emlé-
keznek meg, s keresik a virtuális já-
tékos feladatokat is mindhárom ge-
nerációnak.

DE

Vetélkedőkön keresztül tartják a kapcsolatot az olvasókkal

- Nagyon jól esett, hiszen ezzel az elmúlt évtize-
dekben végzett munkámat ismerte el a köztársa-
sági elnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter felterjesztése alapján. Ő a vezérigazgató-
ja a minisztériumhoz tartozó Magyar Beruházás-
ösztönző Ügynökségnek, amely évről évre hatal-
mas sikereket ért el, rekordokat döntött a külföldi 
működő tőke bevonásában. Az, hogy a GDP-ben 
tavaly Európa éllovasa volt Magyarország, eb-
ben szerepe volt a HIPA-nak (Nemzeti Befektetési 
Ügynökség), amely rengeteg nagy értékű munka-
helyet tudott teremteni. Ebben a szervezetben sok 
éve benne voltam főtanácsadóként a cégem révén, 
így örömmel vettem át az ezt is elismerő díjat dr. 
Balogh Csabától, a Külügyminisztérium közigaz-
gatási államtitkárától.

- Karcagon a  Kálvin 2-be, majd a Gábor Áron 
Gimnáziumba jártam, ahol 1989-ben végeztem 
Juhászné Zsadányi Erzsébet osztályában. Nagy 
szeretettel gondolok vissza a Kálvin 2-es osztály-
társaimra, tanáraimra. A gimiben nagyon jó osz-
tály voltunk, többen dolgozunk ma nemzetközi te-
rületen, szép karriert értünk el. Nagyon sokat kö-
szönhetek dr. Varga Gyöngyi tanárnőnek, aki ne-

kem az angolt és az oroszt tanította. Be-
kerültem középiskolásként az OKTV 
döntőjébe oroszból és történelemből, 
de a Nagykunt nyert csapatnak is tagja 
voltam. Érettségi után a Moszkvai Ál-
lami Nemzetközi Kapcsolatok Egyete-
me francia-angol szak: nemzetközi köz-
gazdászként végeztem. Különböző élel-
miszeripari cégeknél: Kabai Cukorgyár, 
Szobi Szörp, Sió-Eckes, Borsodi Sörgyár 
LG regionális COO Magyaroszág és Balkán dol-
goztam, s 2012 óta a Randstad Hungary Kft. re-
gionális ügyvezető igazgatója vagyok. Ez a legna-
gyobb HR cég, benne van a világ 500 legnagyobb 
cégében, másfélszer nagyobb, mint a MOL és 38 
országban van jelen, s én három országban (Cseh-
ország, Magyarország, Románia) vagyok a vezető.

- Büszke vagyok arra, hogy nagyon jó csapatom 
van, így a munka-magánélet egyensúly megvan. 
Feleségemmel, aki pedagógus, úszni járunk, kirán-
dulunk. A hagyományos, normális időszakban es-
ténként nagyon sokszor vannak programok, üzleti 
vacsorák, fogadások. A biztos családi hátteret a fe-
leségem, Marcsi biztosítja. A két fiunkat is irányít-
gatta az elmúlt 28 év során, Saca reklámszöveg-
író egy cégnél, nagy minőségű nemzetközi már-

káknak dolgoznak, Peti harmadéves egyetemista, 
19 éves koráig az NBI-ben Vácon focizott. Nagyon 
büszke vagyok rájuk.

- Amikor hazamegyek, megdobban a szívem, 
szüleim ott laknak, az osztálytársaimmal rend-
szeresen találkozunk a Birkafőző Fesztiválon, 
Kardos Attila sátrához szoktam szervezni a ta-
lálkozót. Karcaghoz még annyiban is kötődöm, 
hogy az ipari park tulajdonosaival, a Székely csa-
láddal jó baráti viszonyban vagyok, próbálok ne-
kik is tanácsokat adni, hogy fejlődjenek, nekik 
elég komoly vállalkozásaik vannak. S most ebben 
a helyzetben aggódom és féltem a szüleimet, csak 
virtuálisan tartjuk a kapcsolatot, s már alig vá-
rom, hogy hazamehessek.

DE

Nagy megtiszteltetés érte a közelmúltban a karcagi születésű Baja Sándor nem-
zetközi közgazdászt, a Randstad Hungary Kft. regionális ügyvezető igazgató-
ját, hiszen a magyar gazdaság teljesítménynöveléséhez hozzájáruló eredményes 
vállalatvezetői munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnöktől meg-
kapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Vele beszélgettünk.

- Milyen érzés volt, amikor értesítették a díjról?

- Melyek pályája fontosabb állomásai?
- Mi jelenti a kikapcsolódást?

- Mit jelent ma Önnek Karcag?

Baja Sándor képünk jobb oldalán
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INTERJÚ

- Csak olyan mozgásformák vég-
zése ajánlott, amellyel az ember 
szervezete elbír. Ez alatt a fokoza-
tosságra kell gondolni. Azt mon-
dom, hogy akármilyen mozgáste-
vékenységet végzünk, a bemelegí-
tés elengedhetetlen. Nos, hiába sze-
retnénk otthon hatékonyan tornáz-
ni, ha a lehetőségeink nem adottak, 
és a megvalósítás híján kudarcként 
éljük meg. Viszont, hogyha olyan 
tevékenységet próbálunk végez-
ni, amire lehetőségünk van - mint 
például a bevásárlás -, amihez hoz-
zájárul az, hogy nem autóval, ha-
nem gyalogosan közlekedünk, ak-
kor az már egy súlyzós edzés elő-
készítésének fázisát jelenti. Ha gya-
log megyek, akkor jó megoldás az, 
hogy ütemesen szaporázom a lép-
teimet. Mindezek mellett nagyon jó 
ötletnek tartom, hogy akadálypá-
lyákat készítenek otthon fellelhető 

berendezési tárgyakból; asztalok-
ból, székekből, amelyeken keresz-
tül átmásznak, átbújnak, forognak, 
bukfenceznek. A különböző moz-
gásformákhoz kiválóan alkalma-
sak a labdák, esetleg kisebb mére-
tű babzsákok. Most lett divatos egy 
olyan papírtekercses kihívás, amit 
olyanok részesítenek előnyben, akik 
fociznak vagy kézilabdáznak. Lé-
nyege, hogy a papír összedolgozá-
sával kapott gömbformával célba 
dobnak, fociznak, dekáznak a fia-
talok. Másik használható ötletnek 
tartom, hogy a strandfelszerelés - 
köztük a tollaslabda - kiválóan al-
kalmas mind a gyerekek, mind pe-
dig a felnőttek testének átmozgatá-
sára. Természetesen az interneten 
végtelen a lehetőségek tárháza az 
elsajátítandó mozgásformák tekin-
tetében is, amelyek közül minden-
ki bátran kedve szerint válogathat. 
Ajánlom továbbá mindenki figyel-
mébe a relaxációs gyakorlatokat is. 
Úgy gondolom, hogy ebben a nehéz 
helyzetben az ilyen típusú gyakor-
latok segíthetik a felnőttek lelki re-
generálódását is. Kényelmes helyen, 
nyugalomban, kellemes zenére át-
gondolhatjuk a mindennapokban 

bennünket ért hatásokat. A relaxá-
ciós gyakorlatok segítségével bárki 
feltöltődhet. Tehát nem feltétlenül 
minden esetben az aktív, erős moz-
gásra kell gondolni a testmozgás 
kapcsán, hanem az egyén számára 
a megújulást, feltöltődést jelentőre.  

- Nagyon nehéz. A diákoknak el-
sősorban azért, mert nincs meg az 
az időkorlát, ami az iskolában van 
a tanóra és szünet váltakozásában. 
Így akkor nyúl az ételhez, amikor 
csak szeretne. Azt javaslom, hogy 
némi önkontrollal tudunk magun-

kon segíteni, betartva a háromszo-
ri étkezést, az étkezések közti nas-
solás elkerülésével. Összegezve: az 
elhízás megakadályozása pontosan 
ilyenkor dől el, hogy mennyire tu-
datos a táplálkozásunk.  

- Számottevőt. Akár a saját, akár 
a környezetemben élő családokról 
beszélve. Az, hogy mindenki ott-
hon van, az egy kellemes állapot, 
de természetesen szükséges egy-
fajta kompromisszumképesség és 
tolerancia, hogy mindenki el tud-
ja végezni az adott nap feladatait, 
amiben a sportnak is szerepet kell 
szánni.   

Brehó Mónika  

Mozogjunk az otthoni karantén idején is!
A kialakult járványügyi helyzetben a monotonitás, a be-
zártság esetenként rátelepedhet egy idő után az ember 
hangulatára és fizikai állapotára. Ennek kiküszöbölésé-
re számos lehetőséget kínálnak a multimédiás csatorná-
kon keresztül. A témában megkérdezett szakértőnk Kun 
László, a Györffy István Katolikus Általános Iskola test-
nevelés, gyógytestnevelés és földrajz szakos pedagógusa.

- A családok mindennapjaiban 
milyen szerepet játszik a kiala-
kult helyzet?

- Milyen mozgásformák azok, 
amelyeket otthoni körülmények 
közt, a karantén ideje alatt is 
ajánlatos végeznünk az egész-
ségünk megőrzése érdekében?

- A testmozgáshoz hozzátartozik 
az egészséges táplálkozás. Ilyenkor 
talán nehezebb betartani akár egy 
diétát, vagy azt, hogy ne együnk 
többet a megszokottnál. Milyen 
fortélyok vannak ennek kiküsz-
öbölésére?

A Karcagi Szakképzési Centrum karcagi, török-
szentmiklósi, mezőtúri szakképző iskolái az elmúlt 
hetekben bekapcsolódtak a szájmaszkok varrá-
sába, amelyeket azóta átadtak a térség szociális 
és egészségügyi területen és az iskolák dolgozói-
nak. Most pedig 3D nyomtatókkal készült arcvédő 
pajzsokat kezdtek gyártani a karcagi Varró István 
Szakgimnáziumban.

Az első 25 darabot már át is adta a Kátai Gábor 
Kórháznak Pardi Sándor főigazgató, Szabó István 
intézményvezető és Bezsella János villamosmér-
nök. Az adományt a kórház részéről Horváthné 
Vass Erzsébet ápolási igazgató-helyettes, dr. Svéda 
Szabolcs István orvosigazgató és Nagyné László 
Erzsébet főigazgató vette át. A következő napok-
ban a mezőtúri kórháznak készülnek az arcvédő 
pajzsok.  

DE

Arcvédő pajzsokat gyártanak
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HÍREK
DIGITÁLIS OKTATÁS A KARCAGI ISKOLÁKBAN
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban március 14-én, pénteken jelentette be az egyik rendkívüli intézkedést Orbán Viktor miniszterelnök: „Már-
cius 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igé-
nyelnek személyes jelenlétet.” Megkérdeztük a városi oktatási intézmények vezetőit, hogy az elmúlt hetekben hogyan sikerült átállniuk a digitális ok-
tatásra, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, hogyan zajlik jelenleg az oktatás Karcagon. E heti lapszámunkban újabb karcagi iskolákról olvashatnak.

A Szent Pál Marista Általános Iskolában a távok-
tatásra való átállásról Dánielné Kacsó Andrea intéz-
ményvezetőt kérdeztük. 

- Ahogyan eddig is a marista szellemiség jellegze-
tességeinek jegyében, az egyszerűség, az alázatosság, 
a szerénység, a családi szellem, a munka szeretete és a 
jelenlét jegyében valósítottuk és valósítjuk meg távok-
tatásunkat. Üdvözöltük a kormány ezen döntését, hi-
szen a gyermekeink a nyár folyamán, amikor kiesnek 
az oktatás-nevelés mindennapos rendszeréből, nehe-
zebb visszazökkenteni őket a dolgos, tanulással tel-
jes hétköznapokba. Így külön öröm volt számunk-
ra, hogy Magyarország Kormánya emellett a megol-
dás mellett döntött, és bízunk benne, hogy ha szük-
séges, akkor akár a tanév végéig a digitális munka-
rend részese lesz a diákjaink mindennapjainak, hi-
szen nemcsak oktatást, de nevelést is végzünk így is. 
Nekünk amiatt, hogy kicsit korlátozottabb az eszkö-
zökhöz való hozzáférés a családoknál, és nagyon dif-
ferenciált az, hogy milyen módon tudnak a tananyag-
okhoz hozzáférni, így már az első napon, március 16-
án összeült a nevelőtestületünk, és azt a döntést hoz-
tuk meg, hogy azt a felületet fogjuk majd az elkövet-

kezendő időszakban használni, amit már mind a gye-
rekek, mind pedig a felnőttek ismernek, mégpedig a 
facebookon való elérhetőséget. Mivel szinte már min-
den osztálynak volt zárt csoportja ezen a közösségi 
oldalon, így ezáltal még gördülékenyebben mehetett 
a kapcsolatfelvétel. Így számukra sem nehezítettük 
meg, hogy hozzá tudjanak jutni a tananyaghoz. Ter-
mészetesen az osztályfőnökökre és a szaktanárokra 
nagy feladat hárul, hiszen ezáltal minden nap ilyen 
formában tudjuk eljuttatni a tanulók számára a fel-
adatokat, tananyagtartalmakat, amikkel a gyerekek-
nek dolgozniuk kell. Ha valakinek még sincs hozzáfé-
rése semmilyen felülethez, osztályonként dobozokat 
helyeztünk el, így papíron is megkaphatják a felada-
tokat, akinek szüksége van rá. Az is előfordul, hogy 
postán küldjük ki a feladatokat azoknak a tanulók-
nak, akik messzebb laknak és valamilyen okból kifo-
lyólag igénylik. Külön öröm és büszkeség számunkra, 
hogy a felső tagozatos diákjaink önállóan, míg az al-
sóbb évesek szüleik segítségével veszik az eléjük gör-
dülő akadályokat. Fontos kiemelnem, hogy a szülők 
rendkívül együttműködők, és nap, mint nap segítik 
gyermekeiket a tanulásban. Sokszor ők maguk kérik 

a pedagógusok segítségét, például abban, hogy egy-
egy nehezebb feladatot hogyan tudnak elmagyarázni 
a gyermekeiknek. Pedagógusaink használják az Okos 
Doboz digitális feladatgyűjteményt, a Redmenta in-
telligens oktatási asszisztenst is, amely megkönnyíti 
és gyorsabbá teszi a nevelők munkáját. Külön öröm, 
hogy azon tanulóink számára, akiknél nem áll ren-
delkezésre semmilyen digitális eszköz, amely most el-
engedhetetlen a tanuláshoz, a Katolikus Pedagógiai 
Intézet közbenjárásával és a Köznevelésért Felelős Ál-
lamtitkárság jóvoltából olyan eszközöket fogunk kap-
ni, amelyek megkönnyítik ezen tanulók részére a táv-
oktatásban való részvételt - tudtuk meg Dánielné Ka-
csó Andrea igazgatótól.   

Szent Pál Marista Általános Iskola

A Karcagi Arany János Általános Iskolában a 
távoktatásra való átállásról Szentesiné Nánási 
Tünde intézményvezető nyilatkozott. 

- 2020. március 16-tól, a kormány bejelentése után 
a digitális munkarend váltotta fel a szorgalmi idő-
szakunk dolgos hétköznapjait. Azt gondolom, hogy 
első pillanatban ez mindenki számára óriási kihí-
vásnak tűnt, talán voltak szkeptikusok is, akik eb-
ben rögtön nem látták meg az újszerű lehetősége-
ket. A március 15-ei vasárnap örökre az emlékeze-
tünkbe égett, nemcsak nemzeti ünnepünk miatt, 
hanem azért is, mert ekkor minden jelenleg tankö-
teles tanuló és szüleik kíváncsian várták a fejlemé-
nyeket és a tájékoztatást. Először természetesen én, 
mint intézményvezető tájékozódtam az érvénybe lé-
pő kormányrendelet kapcsán a lehetőségekről. Na-
gyon fontos volt a háttérben a Tankerületi Központ 
iránymutatása, szakmai támogatása. A helyettesem-
mel együtt nyilatkozat formájában elsősorban a kö-
zösségi médián keresztül tájékoztattuk a szülőket 

és a tanulókat a felálló új munkarendről. Március 
16-án betartva a biztonsági elvárásokat, a nevelőtes-
tülettel együtt felállítottunk egy új stratégiát, ame-
lyet egy gyors előkészítés követett: felmértük tanuló-
ink és családi környezetük digitális lehetőségeit. Saj-
nos elmondható, hogy néhány család kivételével el-
sősorban okostelefon van a háztartásokban, esetleg 
csak egy darab, amelyet több gyermek vagy felnőtt 
használ. A mai gyerekek már jártasabbak ugyan az 
informatika világában, de a szülők nem eléggé in-
formáltak az egyéb lehetőségekről, és nem tudnak 
kellően segíteni a digitális platformok alkalmazá-
sában gyermekeiknek. Így a Karcagi Arany János 
Általános Iskola tanulói elsősorban, de nem kizá-
rólag analóg módon kapják meg a feladatokat, he-
tente egy alkalommal minden tantárgyból. Neve-
lőtestületünk eddig is kreatívan tekintett a kihívá-
sokra, most felvértezve a legpraktikusabb ötletekkel 
igyekszik tanítani tanítványainkat, segíteni a szü-
lőket. Új heti munkatervünk van, amelyben igyek-
szünk változatos, motiváló feladatokat adni tanuló-
inknak. Az analóg módszer nem azt jelenti, hogy di-
gitálisan nem alkalmazunk semmit: van egy osztá-
lyunk, amely elsősorban digitálisan tanul. Minden 
osztály belső zárt Messenger, Skype csoportot, va-
lamint e-mail fiókot működtet, amelynek a főnöke 
maga az osztályfőnök, itt kapják meg és küldik visz-
sza a feladatokat a tanulók, akiknek a telefonja erre 
alkalmas. A tanulást segítendő különböző online ol-
dalakat is használunk ismeret közvetítésére, ajánljuk 
a köztévében megtekinthető különböző tanórákat. 
Esetenként használunk egyéb digitális felületeket, 

például Redmenta, Sutori alkalmazások, amelyekkel 
próbálunk segíteni a tananyagok otthoni elsajátítá-
sában. A feladatokat hetente egyszer meghatározott 
időben szigorú intézkedések mellett a szülők, hozzá-
tartozók vehetik át (gumikesztyű, maszk, kézfertőt-
lenítés), és ilyenkor adhatják le az előző heti felada-
tokat. Egy heti karantén után a pedagógusok önálló-
an gumikesztyűben nézik át a feladatokat és értéke-
lik azokat. Ezeket a napokat nagyfokú fegyelmezett-
ség, tudatosság jellemzi a szülők és pedagógusok ré-
széről egyaránt. Komoly erőfeszítés ez minden csa-
lád számára, hiszen hirtelen állt elő a jelenlegi hely-
zet, a családok mostanra kezdenek hozzászokni az 
otthoni tanításhoz, tanuláshoz. Szülőként, pedagó-
gusként és intézményvezetőként is úgy érzem, óriási 
kihívás ez, de milyen öröm egyben, amikor a tőlünk 
telhető legjobb módon, sikeresen eleget teszünk az 
elvárásoknak. Úgy látom, hogy iskolánk pedagógu-
sai és a családok között szorosabbá vált a kapcsolat 
ebben a vészterhes időben, a szülők bizalommal ke-
resnek bennünket telefonon, e-mailben, egyéb digi-
tális tereken a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan. 
Egy ilyen új helyzet új lehetőségeket is teremt a csa-
ládokkal való együttműködésre, a felmerülő prob-
lémák közös megoldására. Természetesen nagyon 
várjuk a személyes találkozást, az iskolai rend visz-
szaállítását, hiszen ez az élet rendje, de türelmesek is 
vagyunk, hisz országunk és az egész világ egy új ve-
szélyhelyzet elé került és mindenki érdeke, hogy a 
lehető legnagyobb biztonságban legyen - mondta el 
lapunknak Szentesiné Nánási Tünde igazgató.

Brehó Mónika

Karcagi Arany János Általános Iskola
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2020. május 01. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Tisza-tó (dokumentumfilm)
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: Kovács Miklósné
 Téma: iskolai beiratkozás után, 
  digitális oktatás
 Térségi körkép 
 Karcagi hírek
 Vendég: Szentesiné Nánási Tünde
 Téma: digitális oktatás az Aranyban
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör
 Válogatás karcagi rendezvényekből
 
2020. május 04. 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. május 05. kedd
(ism. 2020. május 06. szerda)
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.35 Látogató - erdélyi utazás
20.00 Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.20 3+2 koncert

2020. május 07. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Ha a hegy nem megy...
 Térzene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: dr. Szalay Annamária
 Téma: a gyógyszerész tanácsai
 Térségi körkép 
 Karcagi hírek
 Vendég: Szatmári János
 Téma: egészséges táplálkozás 
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör

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

Május 01. (Péntek)
Munkaszüneti nap! 
9.00-12.00 óráig
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér) 

Május 02. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)   

9.00-18.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Május 03. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)

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

Anyakönyv
Születés

2020. április 11.
Tóth Tímea - Györfi Gábor 
Péter
Kg., Munkás utca 6/a

Péter Áron

2020. április 27.
Nagy Nelli - Kun László
Kg., Kossuth tér 

Dorottya

Halálozás
Biró Györgyné 
(Fazekas Erzsébet) 
 (1940)

Bézi Lajos 
 (1934)

Hopka Mihály 
 (1953)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Május 01-02-03. 
dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője -
csoportvezető (Karcag),

 - Bolti eladó (Karcag),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású 

(Karcag),
 - Növénytermesztő (Karcag),
 - Halász (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgálta-

tási és szállítási foglalkozás (Kisújszállás).

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:

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ
5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Tel.: 59/311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
TELEFONON

Célja a vírusjárvány ideje alatt felmerülő lelki prob-
lémákban tanácsadás, tájékoztatás nyújtása. 

A pszichológiai szolgáltatás elsődlegesen a 18 év alat-
ti korosztályt és szüleiket célozza meg. A szolgáltatás-
sal a szülőknek és gyermekeiknek igyekszünk segítséget 
nyújtani a vírushelyzet miatt felborult élethelyzetben.

A veszélyhelyzet ideje alatt az idősebb korosztály-
nak is lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás igénybe-
vételére, hogy a bezártság, a bizonytalanság és a meg-
szokott rutinok elvesztése miatti helyzetben egyfajta 
mentális támogatást tudjunk nyújtani.

A 06/30-583-1829 telefonszám 
az alábbi időpontokban hívható:

hétfő – csütörtök: 7.30 órától – 16.00 óráig
péntek: 7.30 órától – 13.30 óráig

A telefonszám hívása nem ingyenes.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Kátai Gábor Kórház

munkatársat keres az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú képzett-
ség, vagyonőri igazolvány, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. Hasonló területen szerzett gyakor-
lat előny.

A meghirdetett munkakör betöltése közalkalmazot-
ti jogviszonyban történik.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-

zatlan idejű.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jog-

állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szakmai ön-
életrajza, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok 
másolata.

Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást kö-
vetően azonnal.

Jelentkezni írásban, 2020. május 15-ig, 16.00 óráig 
lehet az alábbi címünkre:

Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
e-mail cím: kgkorhaz@externet.hu
Tel.: 06/59-507-111
Fax: 06/59-312-103

RENDÉSZ
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház el-
adó Karcagon a Kisfaludy 
utcában, 650 m2-es telken. 
Víz, villany, fúrt kút van. Tel.: 
06/30-525-9622 vagy 06/30-
343-2372.
Karcagon 70 m2-es felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.

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.

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, körgyűrű-hajlító, kovács 
satu, kovács üllők, kovács-
tűzhely eladók. Tel.: 06/59-
313-369.

Tűzifa (akác, tölgy) méteres 
vagy konyhakész eladó. Tel.: 
06/70-384-5283

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.

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

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

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapube-
járók újjáépítését, betonozá-
sát, udvarok takarítását, te-
repek tisztítását. A legked-
vezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmun-
kát, kubik-munkákat is el-
végzünk, nagy felületek asz-
faltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
Május 4-től apróhirdetéseiket 

hétfőtől - csütörtökig 8.30-11.30-ig 
szerkesztőségünkben személyesen feladhatják.

TISZTELT HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Tűzifa (akác, tölgy) 
méteres vagy 

konyhakész eladó. 

06/70-384-5283

TÁJÉKOZTATÁS
A FIDESZ Karcagi Szervezetének képviselői segítséget 

szeretnének nyújtani fűnyírásban a karcagi lakosságnak. 

A DÍJMENTES FŰNYÍRÁST KIZÁRÓLAG AZ IDŐS, BETEG, 
MOZGÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK VEHETIK IGÉNYBE. A LEVÁGOTT FŰ 

ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL AZ INGATLAN 
TULAJDONOSAI KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 

ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJUK MEGOLDANI. 
Kérjük, hogy azon személyek, akik a fenti csoportba tartoznak, 

keressék személyesen, vagy telefonon a képviselőket az alábbi elérhetőségeken:
 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06/30-206-3327
 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4. 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.

(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19. 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Földmérés! Változtatási 
vázrajzok készítése! 

(Épületváltozás, 
telekalakítás, stb.) 

Tel.: 06/20-439-3402 
Email: 

forianistvan73@gmail.com

Lapzárta: 
2020. május 4. (hétfő) 12.00 óra

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2020. május 8-án jelenik meg.

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

TÁJÉKOZTATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat képviselő-testü-

lete FIDESZ frakciójának tagjai tájékoztatják a tisz-
telt lakosságot, hogy a 2020. április havi tiszteletdí-
jukat felajánlják a város koronavírus elleni védeke-
zési költségeire.  
Jó egészséget kívánunk!

A Karcag Városi Önkormányzat 
FIDESZ frakciójának tagjai

TÁJÉKOZTATÁS
Karcag Város Önkormányzata, valamint 

Karcag Város Rendőrkapitánysága 
tájékoztatja a város lakosságát, hogy 
az érvényben lévő 71/2020. (III. 27.) 

Korm. rendelet a kijárási korlátozásról 
szóló szabályainak betartása érdekében, 
Karcag városában a „Májusfa” állítása

TILOS!



8 2020. május 1.

POSTALÁDA

A Györffy István Katolikus Általános 
Iskola egyik sajátossága, hogy az angol 
nyelv oktatása emelt szinten történik.

Ennek köszönhetően a tehetséges tanu-
lóink kiemelkedő eredményeket érnek el 
az angol nyelv területén.

Az idén a koronavírus-járvány félbe-
szakította az igen szépnek ígérkező telje-
sítményeket.

Azonban így is vannak elismerésre mél-
tó eredményeink.

Az Országos Angol Verseny megyei for-
dulójára iskolánkból 5 tanuló kapott 
meghívást:
•	 Aszódi Csanád 7.a
•	 Sz. Nagy János 7.a
•	 Magyar Antónia 8.a
•	 Kecskés Redmond 8.a
•	 Jaros Laura 8.a

Felkészítő tanáruk: Vass György
Az idei tanévben 15 tanuló készült B2 
(középfokú) nyelvvizsgát tenni.

Sajnos a járvány miatt erre csak 4 ta-
nulónak volt eddig lehetősége, akik na-
gyon szép eredményeket értek el:
•	 Baranyi Dorka 8.a 

B2 középfokú C típusú (komplex)
•	 Nagy Zsófia 8.a 

B2 középfokú C típusú (komplex)

•	 Jaros Laura 8.a 
B2 középfokú A típusú (szóbeli)

•	 Kecskés Redmond 8.a 
B2 középfokú A típusú (szóbeli)

Felkészítő tanáruk: Vass György  
Országos Angol Levelező Csapatverseny
•	 Soós Réka 5.b
•	 Kovács Lujza 5.b  tanulók 12. helye-

zést értek el.
Felkészítő tanáruk: Tóth Judit

Az elért eredményekhez szívből gratu-
lálunk!

Köszönjük a felkészítők áldozatos mun-
káját és a szülők segítő támogatását.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

Györffys sikerek angol nyelvből

Az Országos Történelem Verseny megyei fordulójá-
ra az iskolai fordulón elért eredménye alapján meg-
hívást kapott:

1. helyezett: Molnár Attila 8.a
2. helyezett: Karcagi-Nagy Dávid 8.a
3. helyezett: Szabó Rita 8.a

A megyei fordulón Szolnokon Molnár Attila 
2. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Köszönjük a szülők segítő támogatását.
Felkészítő pedagógus: Kovács Miklós Istvánné

Györffy István Katolikus Általános Iskola
Iskolavezetés

Siker az Országos Történelem 
Verseny megyei fordulóján 

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomtan Nyomdaipari Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea 

A Queen klasszikusával tiszteleg Magyaror-
szág legnagyobb zenei közössége - a Cityrocks 
stábja - azon emberek előtt, akik ebben az 
időszakban soha nem látott áldozatot hoznak 
értünk, bárhol is éljenek a világban. 

Mintegy 200 zenész készített videót - köz-
tük Karcagot képviselve Perge Adrián, a SenoR 
zenekar billentyűse és Törőcsik István, a Brain 
Drain dobosa -, hogy létrejöhessen hazánk 
legnagyobb flashmob csapatának legújabb 
klipje, amely csak az első 24 óra alatt 30.000 
embernél szólalt meg. A videóra a Magyar Te-
levízió mellett a külföldi média is felfigyelt.

Köszönjük az olasz Rockin’1000 csapatá-
nak, hogy megálmodták a rock flashmob 
műfaját, ezzel megmutatták, hogy van olyan 
út, amelyen bármifajta különbségtétel nél-
kül mindenki együtt járhat. Ez lesz a dolgunk 
a járvány után is, és nem kell hozzá se hang-
szer, se mikrofon, bárhol és bármikor meg 
tudjuk csinálni! Mert a legnagyobb show-
nak - a normális életünknek - folytatódnia 
kell - írja a Cityrocks Hungary közösségi ol-
dala, amellyel a videó üzenetét is megfogal-
mazza. 

A felvételt mindenki otthon vagy egy általa 
választott helyszínen vette fel egy - a szerve-
zők által adott - zenei alapra, hogy a résztve-
vők hangnemileg és tempót tekintve is egy-
ben legyenek. Ezek a felvételek még március 

végén rögzítésre kerültek, ám a hosszú vágá-
si folyamat miatt április 19-én debütált a leg-
nagyobb videómegosztón.

Törőcsik István

Hidegrázós videó karcagi kötődéssel: The Show Must Go On!


