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A magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléknappá nyilvánítot-
ta május 6-át. A Jászkun Redemptio Emléknapja alkalmából a karcagi Millenniumi 
Emlékmű parkjában, a Jászkun Redemptio Emlékharangjánál - Györfi Sándor Kos-
suth-díjas szobrászművész, jászkun főkapitány alkotása - emlékeztek május 6-án, 
szerdán a város vezetői és képviselői a jászkun önmegváltásra.

(Folytatás a 2. oldalon...)

A Jászkun Redemptio Emléknapján

A földügyi kormánybizto-
si feladatairól, a kialakult 
járványügyi helyzetről, a 
veszélyhelyzet társadalmi 
és gazdasági vonatkozása-
iról és a koronavírus-jár-
vány turisztikára gyakorolt 
hatásairól is beszélgettünk 
dr. Fazekas Sándor földügyi 
kormánybiztossal, koráb-
bi földművelésügyi minisz-
terrel. 

- Nagy megtiszteltetés ez a megbízatás, és folytatása 
annak a munkának, amit korábban jogászként, a későb-
biekben pedig nyolc éven keresztül miniszterként végez-
tem a földügyekre, a földjogra vonatkozó szabályozás te-
rületén. Jól tudjuk azt, hogy Magyarország mezőgazda-
sági ország, a termőföld nemzeti kincs, és nagyon fon-
tos, hogy magyar tulajdonban maradjon. Fontos, hogy 
megóvjuk a jó környezeti állapotokat, legyenek gazdák, 
akik megművelik a földet és ezt jól látható, jól körülír-
ható jogi keretek között tehessék, tehát úgymond jogi-
lag is legyen biztosítva a termelőknek a hátországa. Eh-
hez szükséges az, hogy olyan legyen a magyar földügyi 
szabályozás, olyan legyen a jogrendszer, amely biztosítja 
azt, hogy a családszerződések ne jussanak érvényre, biz-
tosítja azt, hogy a földforgalom kiszámítható mederben 
történjen. Szakértőkből, köztük földmérőkből, jogászok-
ból, földjogászokból álló munkacsoportot állítottam fel. 
Jelenleg is dolgozunk néhány olyan szabályozáson, ame-
lyek majd az Országgyűlés elé fognak kerülni. Örülök 
annak, hogy a már korábban előkészített úgynevezett 
földügyi csomag - két jogszabályt értek ezalatt - szintén 
az Országgyűlés előtt van, amely egy 2013-as szabályo-
zás, a földforgalmi törvény megújítása, továbbfejlesztése 
éppúgy feladatunk, mint az osztatlan közös tulajdonok-
nak a felszámolása, illetve egy korszerű, olyan földügyi 
központnak a működtetése a kormány részéről, amely 
a lehető legtöbb szolgáltatást nyújtja a termelők részére 
akkor, amikor állami földet bérelnek. Szerződéskötések, 
azoknak a megújítása - ide tartozik az öntözés is -, és an-
nak a nagy munkának, amelyet a földügyi területen vé-
gez a kormányzat, az agrártárca, ennek egy bizonyos ré-
sze az, amely az én területemhez tartozik. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

„Úgy gondolom, hogy más 
szempontokat tekintve, 

vannak előnyei is ennek a 
krízishelyzetnek”

- interjú dr. Fazekas Sándor földügyi 
kormánybiztossal -

- Február 21-től a földügyi szabályozás érvényesíté-
sének koordinálásáért felelős kormánybiztossá ne-
vezték ki. Hogyan fogadta a kinevezését és milyen fel-
adatokat lát el?

A koronavírus-járvány miatt most rendkívüli módon emlékeztünk Fabriczy 
Kováts Mihály huszár ezredesre, a város szülöttére. A jelen helyzetben elma-
radnak a Kováts Mihály Emléknapok rendezvényei. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Kováts Mihály huszár ezredesre 
emlékeztünk

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő 
megkongatta az emlékharangot az évfordulóra emlékezve

Gyurcsek János alpolgármester és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő koszorúzott az emlékkapunál
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
„A tudomány jelenlegi 

állása szerint…”
(avagy ellenzéki jog- és egyéb 

„tudósok” a parlamentben) (3.)
Végső soron néhány 2-sel kezdődő 

személyi számú ellenzéki képviselő el-
keseredett reakciói érthetőek, még ha 
néha hisztérikus sivalkodásnak tűnnek 
is. Furcsa párt-agóniás szembesülés ez: 
nem kell semmiféle közvélemény-kuta-
tás annak bizonyítására, hogy a ma-
gyar lakosság mennyire fogadta bi-
zalommal a kormány és az OT a jár-
vány megelőzésével kapcsolatos aján-
lásait és rendeleteit. Az előző számban 
említett videoban a „járványügyi ma-
tematika és statisztika” önmagáért be-
szél. Ezekhez csupán a mobilszolgál-
tatók adatai kellettek, természetesen 
anonim módon. Mert nem az az érde-
kes, hogy „egyénileg” merre mozogtak, 
mentek, utaztak az emberek, hanem 
„közösségi” értelemben. Azaz, meny-
nyien maradtak otthon és mennyien 
mozogtak indokolatlanul. Pedig egyet-
len egy mobilszolgáltató sem vádolható 
azzal, hogy kormánypártiak lennének. 

Persze azok számára, akik feltétele-
zik, hogy a járványügyi statisztikában 
ilyen-olyan csalások történnek, azok-
nak ez nem mond semmit. Mert sajnos 
elég sokan ostobák vagy kevésbé tájé-
kozottak a statisztikai adatok felvételé-
vel és felhasználásával kapcsolatban. 
Arra gyanakszanak, a kormánynak ér-
dekében áll az „adatok kozmetikázá-
sa” a járványügy kapcsán. Abból a ha-
mis logikából indulnak ki, hogy pl. az a 
„jó a kormány számára”, ha minél keve-
sebb regisztrált fertőzöttet említ meg a 
közvélemény előtt. Vagy, hogy a halá-
lozásokat titkolják el, etc.  

Nos, ezt még egy Varjú László nevű 
ellenzéki DK-s képződmény sem állíta-
ná, mert több okból is sántító logika. 
Elsősorban azért ostobaság, mert egy 
kormány egy ilyen vészhelyzetben, ha 
hamis adatok alapján szervezné meg 
a védekezési taktikát és stratégiát, biz-
tos, hogy melléfogna. Különben is eze-
ket az adatokat a kormány „kapja”, nem 
ő „generálja”. (Ugyanis a KSH irányába 
pl. kötelezően előírt adat beszolgálta-
tás van a kórházak és egyéb intézmé-
nyek felől.) Tehát egy kormánynak ele-
mi érdeke, hogy mindenhonnan pon-
tos adatok érkezzenek, mert különben 
rossz lesz a stratégia. 

Másodsorban pedig nem csupán a 
mortalitási adathalmazból ítéli meg 
a közvélemény egy kormány járvány-
ügyi védekezését. (Olaszországban pl. 
egy múlt hónapi közvélemény-kuta-
tás azt hozta ki, hogy a Conte kormány 
70%-os népszerűségnek örvend.)

A Pécsi Tudományegyetemen elké-
szült az első genomikai járványelemzés. 
Ezt írják Facebook-oldalukon: „Meg-
vizsgáltuk, hogy a járvány első hónap-
jának végén, közvetlenül a korlátozó in-
tézkedések bevezetésekor mi zajlott az 
országban. Honnan származtak a ha-
zánkban lévő vírusok és mennyire aktí-
van terjedtek belföldön?

Ehhez a vírusgenomok szekvenálása 
után bonyolult genetikai elemzésekhez 
kellet nyúlnunk. Kiváló szakmai há-
lózat állt össze az országban, így több 
mint öt hazai kutatóműhely tudósai-
nak hála, most választ kaphatunk.”

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
A 13. és 14. században Magyarországra érkező kunok és 

jászok betelepülésüktől fogva jelentős kiváltságokat kap-
tak az uralkodóktól. Nem tartoztak földesúri szolgáltatá-
sokkal, a jászkunok földjén nem alakult ki a jobbágy-föl-
desúr viszony, területe még a török hódoltság idején is ko-
ronabirtoknak minősült. Tulajdonosa az uralkodó volt, 
aki ezt a jogát a mindenkori nádor útján gyakorolta. A la-
kosok nem csupán a földesúri adóktól mentesültek, de a 
nemesekhez hasonlóan a vám- és harmincad mentesség 
és egyéb előjogok is megillették őket. A kivételezett közjo-
gi helyzet jelentős kötelezettséggel, pl. katonai szolgálattal 
is járt. A jászkunok háború idején kötelesek voltak had-
ba vonulni, ők biztosították a nádor fizetését is. Ezt vál-
lalták, mert büszkék voltak szabad állapotukra, mígnem 
1702-ben jött a végzetes döntés, az uralkodó 500 ezer raj-
nai forintért eladta a Jászkunság egész területét és lakóit a 
Német Lovagrendnek. Az adásvétel a fennálló törvények 
értelmében is jogtalan volt. 1745. május 6-án Mária Teré- zia magyar királynő Bécsben aláírta a jászok és kunok ki-

váltságainak visszaadását engedélyező okiratot. Ezt az ese-
ményt nevezzük latin szóval redemptionak, azaz önmeg-
váltásnak. A jászok, a kiskunok és a nagykunok szabad-
ságaik visszaszerzése érdekében 580 ezer rajnai forintot 
gyűjtöttek össze több mint kétszáz évvel ezelőtt.

A jeles napra való emlékezésen a koronavírus-jár-
vány veszélye miatt most emlékbeszédek sem hangzot-
tak el, csak koszorúzás volt. Az önkormányzat nevében 
Gyurcsek János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző 
helyezte el az emlékezés koszorúját, F. Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő az Országgyűlés nevében, Györfi 
Sándor Kossuth-díjas szobrász, jászkun főkapitány a Hár-
mas Kerület nevében koszorúzott először, majd a képvise-
lővel közösen a Kunszövetség koszorúját helyezték el, vé-
gül F. Kovács Sándor megkongatta az emlékharangot az 
évfordulóra emlékezve. 

DE

A Jászkun Redemptio Emléknapján

(...folytatás az 1. oldalról)
Május 8-án, pénteken a Kováts Mihály Hu-

szár Bandérium lovasainak bevonulása után 
a Bocskay-Liliom utca kereszteződésében 
álló Kováts Mihály Emlékkapunál koszorúz-
tak a város, az iskola vezetői és a képviselők.

Fabriczy Kováts Mihály az amerikai füg-
getlenségi háborúban a legmagasabb ran-
got betöltő magyar katonatiszt hősiesen 
szolgálta a szabadság eszméjét 1779-ben 
bekövetkezett haláláig. Az út, amit bejárt 
Karcagtól Charlestonig, igazán rendkívüli 
volt, hiszen 16 éves korától több csatában is 
helyt állt. Harcolt az osztrák örökösödési há-
borúban, majd a porosz hadsereg szolgála-
tába került. Részt vett a hétéves háborúban 
is. Hosszú és kalandos életutat járt be, mie-
lőtt élete talán legfontosabb kihívásával ta-
lálkozott, és az amerikai függetlenségért vívott háború ki-
emelkedő katonája, hőse lett. Ennek előzményeként 1777-
ben felajánlotta segítségét, tudását, tapasztalatát Benjamin 
Franklinnek, az Egyesült Államok franciaországi megbízott-
jának és az újonnan létrejött állam hadseregének. Ahogy 
neki írt levelében fogalmazott: „Semmit sem kívánok olyan 
hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol azt a legna-

gyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlan szolgálat-
ban éljek-haljak.” Fabriczy Kováts Mihály ezredes hosszú és 
kalandos életutat járt be, az Egyesült Államokban és Karca-
gon is nagy tisztelet övezi emlékét. A Kováts Mihály Bará-
ti Társaság Egyesület és a róla, 1992-ben elnevezett iskola is 
ápolja emlékét.

DE

Kováts Mihály huszár ezredesre emlékeztünk

Az önkormányzat nevében Gyurcsek János alpolgármester 
és Rózsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját

Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, jászkun főkapitány koszorúz

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Sándor 
földügyi kormánybiztos is emlékezett a huszár ezredesre
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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)

- Abból indulok ki, amit bárki láthat, aki Karca-
gon, a Nagykunságban él. Itt helyben is ezek az in-
tézkedések eredményesek. A Kunságban tudtom-
mal nincsen megbetegedés és elmaradtak a tö-
meges megbetegedések is itt. A világjárvány kap-
csán az látszik, hogy nem kerültünk olyan hely-
zetbe, mint például Olaszország, Nagy-Britannia, 
avagy Amerika, ahol összeomlott az egészségügyi 
ellátórendszer, ahol az otthonukban megtalált el-
hunytakat hűtőkocsikba pakolták, akik nem tud-
tak egészségügyi ellátásban részesülni. Magyar-
ország szerencsére el tudta kerülni ezeket a szív-
szorító helyzeteket. Ezért pedig minden elisme-
rés megilleti a kormányt, illetve mindazokat, 
akik ezeket az intézkedéseket végrehajtották. Fo-
lyamatosan dolgoznak a központi államigazga-
tásban, a kormányhivatalok, az önkormányzatok 
szervezetei, a rendőrség, a tűzoltóság, a különbö-
ző katasztrófaelhárítási szervezetek, a mentők, és 
nem véletlenül hagytam a sor végére az egészség-
ügyet, ami nagyon jól teljesít és teljesített ebben a 
helyzetben. Ez pedig csattanós válasz azoknak a ki-
fogásaira, akik azt mondják, hogy a magyar egész-
ségügy válságban volt és van; a magyar egészség-
ügy átalakulóban van. Nincsen olyan kórház az or-
szágban, amely ne lett volna felújítva, új műszerek-
kel ellátva az elmúlt években. Természetesen ebbe 
a sorba illeszkedik a karcagi Kátai Gábor Kórház is, 
ahol folyamatosak voltak a beruházások, a fejlesz-
tések. Igazából ezért is tudták a járvány okozta ter-
helésből kifolyólag bírni az egészségügyben dolgo-
zók a megterhelést. Bízom abban, hogy a járvány 
csitultával - hiszen sajnos annak még nincsen vége 
- az élet vissza tud majd térni a normális kerékvá-
gásba és mindenki tud dolgozni azért, hogy a ter-
melés folyamatossága helyreálljon. 

- Nyilván sok veszteségünk van. Munkahelyek 
szűntek meg, a családok egy része elveszítette a 
jövedelmét. Vannak, akik a tartalékaikból éltek, 
avagy élnek és olyanok is vannak természetesen, 
akiknek már elfogyott. Ezért különösen kiemelen-
dő az a munkahelyteremtő és vállalkozásokat se-
gítő program, illetve a munkahelyeket és vállalko-
zásokat védő intézkedések, amelyeket a kormány 
tett, és amelyek közismertek. Úgy gondolom, hogy 
más szempontokat tekintve, vannak előnyei is en-
nek a krízishelyzetnek, hiszen megtanultunk hoz-
zá alkalmazkodni. Akár a számítógépes megoldá-
sok igénybevételével, akár a digitális oktatást, akár 
a távmunkát tekintve. A személyes kapcsolatok-
nál, az ügyintézések során, ahol az internetre áll-
tak át, akik korábban ezt nem tették. Szerintem a 
jövőre nézve is takarékos, gyors megoldást jelent-
het. Azt gondolom, hogy ezáltal Magyarország sok 
szempontból előrébb is tud lépni, miután úrrá lesz 
a válságon. 

- A magyar mezőgazdaságnál is lesznek olyan cé-
gek, vállalkozások, gazdák, akik megsegítésre szo-
rulnak. Jól látható, hogy a prémium termék előál-
lítóknál, a baromfi- és sertéságazatnál komoly gon-
dok vannak. Egyszerre pusztít az afrikai sertéspes-
tis a vadállományban, a baromfi-influenza és az 
embereket sújtó covid-járvány, a hónapok óta tar-
tó példátlan aszályról pedig nem is beszélve, amely 
igencsak veszélyezteti az idei termést; tehát nagyon 
sok hatás éri a mezőgazdaságot, amelyekkel egyen-
ként is elég megbirkózni, együtt pedig különösen 
oda kell figyelni rájuk. Itt a kormányzat intézkedé-
sei a kialakult helyzethez, de a gazdák hozzáállá-
sa is figyelemre méltó. Sőt, amit még mindenkép-
pen meg kell említenem, hogy a fogyasztók is alkal-
mazkodnak. Most derült ki igazán, hogy enniva-
lót, késztermékeket is be lehet szerezni a termelő-
től, a piacon is sok minden megvásárolható, nem 
kell mindenképpen a multiknak a termékeit venni. 
Felértékelődött az, hogy ha van otthon egy mélyhű-
tő, nem baj, ha van benne egy kis tartalék. Így pe-
dig, hogyha ezek a nyersanyagok megtalálhatóak az 

otthonokban, akkor azokat el kell készíteni; például 
a kenyérsütés a reneszánszát éli. Biztos vagyok ab-
ban, hogy ez majd tartós nyomot fog hagyni akkor 
is, amikor a járvány elmúlik. Egyrészt a gondolko-
dásunkban, másrészt pedig, hogy a közvetlen kör-
nyezetünkből termelőértékesítésből, rövid ellátási-
láncból is élelmiszerforrásokhoz tudunk jutni.

- Az idegenforgalom - ahogyan a nevében is ben-
ne van - határokon átnyúló kategóriája a gazda-
ságnak, és mivel a magyar idegenforgalom dön-
tően a külföldi turistákra épül, így arra számítok, 
hogy ez a szezon nem fog hasonlítani egyetlen ko-
rábbira sem. Úgy gondolom, hogy a belföldi tu-
rizmus tovább fog erősödni. Gondoljunk csak ab-
ba bele, hogy Erdély irányába gyakorlatilag le van 
zárva a határ, más országokba való utazást tekint-
ve pedig, ha el is tud menni az ember, a hazajöve-
telekor még nyitott kérdés, hogy milyen karantén-
ban és mennyi ideig kell tartózkodnia, és termé-
szetesen a hozzánk utazó turistákra is ez érten-
dő. Például Magyarországra az angol turisták je-
lentős számban szoktak bulizni, nyaralni jönni a 
Balatonhoz és a Tisza-tó környékére, Budapestre 
is, ahol most a legjobban dühöng a járvány. Meg-
győződésem szerint a belföldi turizmusra kell ala-
pozni, újra fog tudni indulni a szezon, és fokozato-
san tudjuk majd az üdülőhelyeket igénybe venni. 
Persze ez attól is függ, hogy milyen lesz a járvány-
nak a következő időszakban a kimenetele. De én 
abból indulok ki, hogyha a vendéglátó- és szállás-
helyek egy alapszinten túl tudják élni ezt az évet 
akár állami segítséggel is, akkor, amikor megszű-
nik, avagy visszaszorul a járvány, oltóanyagot fej-
lesztenek, akkor egy robbanásszerű érdeklődés 
várható. Hiszen, aki nem tudott elmenni nyaralni, 
nászútra, kirándulni, az tartalékol, és várja a ked-
vező pillanatot, amely nem biztos, hogy az idén, de 
jövőre vélhetően el fog jönni. 

Brehó Mónika      

„Úgy gondolom, hogy más szempontokat tekintve, vannak 
előnyei is ennek a krízishelyzetnek”

- interjú dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztossal -

- A kialakult járványügyi helyzetre való te-
kintettel Magyarország Kormánya több pon-
ton számos intézkedést vezetett be. Hogyan 
értékeli az intézkedéseket és miért fontosak 
ezek?

- A veszélyhelyzet milyen hatással volt a ma-
gyar gazdaságra?

- Köszönöm az interjút! 

- A kialakult helyzet a magyar mezőgazda-
ságban és a helyi termelők érdekeit tekintve 
milyen módon érezteti hatását?

- Lassan elindul a turisztikai szezon. Térsé-
günkben is számtalan turisztikai úti cél lé-
tezik. Milyen intézkedések várhatóak az ide-
genforgalom beindításához?

Legalább 60 milliméter csapadék hiányzik 
a földből, s ha nem kapunk hamarosan tar-
tós, áztató esőt, megsínylik a vetések - mond-
ja Bene Sándor emeritus nagykunkapitány, 
gazdálkodó, akivel a Kecskeri pusztán lévő 
tanyájukon beszélgettünk az idei évről.

- Családunk legeltetési állattartással foglalko-
zik, a téli szállásról hetekkel ezelőtt kihajtottuk 
a nyári legelőkre az állatainkat. 250 hortobágyi 
racka juhot tartunk, van 100 húsmarhánk és 15 
lovunk. Az állatok legeltetéséhez a terület adott 
a Kecskeri pusztánál. Ugyanazt a gazdálkodást 

folytatom családommal, amit még édesapám 
kezdett el évekkel ezelőtt - mondja Bene Sándor.

- Lovaink egyrészt a legelőterületek karbantar-
tásában vesznek részt, másrészt az általam veze-
tett Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egye-
sület lovas igényének egy részét is kiszolgálják. 
Nagyon jól érzik magukat a legelőn, egész nap 
játszanak, szaladgálnak, s amikor úgy adódik,  
közelebb jönnek a tanyához, s jót isznak a friss, 
hideg kútvízből. A telet az állatok jól átvészelték, 
volt elegendő takarmányunk is, tavaly elegendő 
szálastakarmányt, szénát gyűjtöttünk be, amiből 
maradt is bőséggel, így nem lesz gondunk, ha 

az idei aszályos időben kevesebb lesz a széna. A 
rendkívül száraz tavasz megviseli a határt, a gyep 
nagyon gyengén indult meg, alig van mit legelni 
a marháknak, juhoknak a sovány mezőn. A szán-
tóföldeken is hatalmas nagy szárazság van, a ka-
pás kultúrákat félig száraz földbe vetettük el, ha 
nem lesz eső, nagyon heterogén lesz a kelés a 
gabonáknál. Nem lenne baj, ha néhány alkalom-
mal kapnánk egy jó áztató esőt. Ha ez nem törté-
nik meg, akkor egy hónap múlva a nagy száraz-
ság miatt a határkép sokkal elszomorítóbb lesz - 
véli a szakember.

DE

Tartós, áztató esőre van szüksége a földeknek
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat minden 
évben elismeri egy-egy, a rendvédelem területén kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó szakember munkáját. Ebben az évben 
egy karcagi tűzoltó vehette át a díjat. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Dí-
jat Sóti Gábor tűzoltó ezredes, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség tűzoltósági felügyelője vehette át április 30-án, csütörtök dél-
előtt Borbás Zoltántól, a megyei önkormányzat alelnökétől.

Sóti Gábor 1996-ban került közalkalmazottként a tűzoltósághoz, 
egy évvel később hadnagyként kezdte hivatásos szolgálatát Karcag 
Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságánál, 
mint tűzmegelőzési kiemelt főelőadó.

A millenium évében a parancsnokság tűzoltási és műszaki menté-
si osztályának vezetésével bízták meg. Egy évvel később kinevezett 
osztályvezető és parancsnokhelyettes lett Karcagon, majd 2005-ben 
kimagasló tevékenysége elismeréseként soron kívül őrnaggyá léptet-
ték elő. A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági fel-
ügyelői beosztásában 2012 óta van, ugyanebben az évben tűzoltósá-
gi tanácsosi címet kapott. Ezredesi rendfokozatot 2015-ben szerzett.

Sóti Gábor tűzoltó ezredes kapta 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Rendészeti és Közbiztonsági Díjat

 Az Agrárminisztérium tájegysé-
gi fővadászainak szervezésében or-
szágszerte vadétellel járulnak hoz-
zá az egészségügyi dolgozók mun-
kájának elismeréséhez. A karcagi 
Kátai Gábor Kórház május 11-én, 
hétfőn kapta meg az adományt. 

Kocsmár Gyula, a Nagykunsági Táj-
egység tájegységi fővadásza elmondta, 
a Nagykunsági és a Tisza-tavi Vadgaz-
dálkodási Tájegység vadászatra jogo-
sultjai 184 kg konyhakész őzhússal fe-
jezik ki nagyrabecsülésüket az egész-
ségügyi dolgozóknak áldozatos helyt-
állásukért.

- Azt látom, hogy amikor összefogás-
ra van szükség, megtalálják egymást a 
szereplők, 12 szervezet ajánlotta fel azt 
a vadhúst, amit a környéken ejtettek el. 
Amellett, hogy finom étel készül belőle 
az egészségügyi dolgozóknak, egy na-
gyon szép gesztus is - fogalmazott F. Ko-
vács Sándor országgyűlési képviselő.

A kórház dolgozói nevében Nagyné 
László Erzsébet főigazgató köszönte 
meg ezt a nagylelkű, nagy mennyisé-
gű adományt, amit a vadászoktól kap-
tak, s mint mondta, a kórházi kony-
hán fogják elkészíteni a dolgozók szá-
mára az őzpörköltet.  

DE

Vadhúst adományoztak az 
egészségügyi dolgozóknak

A Pénzügyminisztérium és 
a tárcához tartozó háttérin-
tézmények vezetőivel egyez-
tetett Orbán Viktor miniszter-
elnök hétfő reggel az idei és a 
jövő évi költségvetésről, vala-
mint a gazdaságvédelmi ak-
cióterv végrehajtásáról.

Orbán Viktor a PM épüle-
tében tartott megbeszélésen 
elmondta: Magyarországon a 
válságkezelésben felhasznált 
eszközök súlypontja tovább-
ra is a munkahelyteremtésen 
van.

Megismételte: amennyi mun-
kahely a koronavírus miatt 
megszűnik, a kormány annyi újat fog 
létrehozni.

Ezt a célt kell szolgálnia a 2020-as és 
a 2021-es költségvetésnek, valamint 
a gazdaságvédelmi akciótervnek is, 
amelynek legfontosabb eszközei az 
állami munkahelyteremtés, a beruhá-
zások támogatása és az állami fejlesz-

tési programok, bértámogatás a ve-
szélyeztetett munkavállalóknak, adó-
csökkentés a munkahelyek megtartá-
sáért, akár 0 százalékos hitel a vállal-
kozóknak, valamint megtörténik a 13. 
havi nyugdíj visszaépítése is - sorolta 
az értekezleten a miniszterelnök.

(MTI)

A gazdaságvédelmi akciótervet, a beruházásokat és a 
munkahelyteremtést kell szolgálnia a költségvetésnek

Felkészült a COVID-19 járvány elleni komolyabb szerepvállalás-
ra is a karcagi Kátai Gábor Kórház, ahol - szükség esetén - új típusú 
koronavírussal fertőzött kismamák szülésének levezetésére is készen 
állnak. Az egészségügyi intézményben folyó munkáról a helyszínen 
tájékoztatta május 5-én, kedden dr. Berkó Attila kormánymegbízot-
tat és Hubai Imrét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnö-
két Nagyné László Erzsébet főigazgató a kórház vezető szakemberei-
vel és a kórházparancsnokkal közösen.

Felkészült a COVID-19 járvány elleni 
komolyabb szerepvállalásra is a karcagi kórház
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapi-
tányság több munkatársa elismerésben részesült, 
volt közöttük karcagi érdekeltség is.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a 
Rendőrség Napja alkalmából vezetői munkában hosz-
szú ideje kiemelkedő szinten végzett tevékenysége el-
ismeréséül rendőrségi főtanácsosi címet adományozott 
Simon Imre r. alezredesnek, a Kunszentmártoni Rendőr-
kapitányság vezetőjének. Tanácsosi címet adományo-
zott Móricz Zsolt címzetes r. főtörzszászlósnak, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendé-
szeti Igazgatóság szolgálatparancsnokának és Őrlős Ti-
bor címzetes r. főtörzszászlósnak, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság nyomozójának.

Elismeréseket adtak át a Rendőrség Napja alkalmából

„Közösségünk kapcsolatot alakít ki a fiatalok között és köteléket Karcag városával”

- Az ötlet az egyik alapító tagunktól ered. Min-
denképpen egy sejtelmes névben gondolkoztunk. 
Szerettük volna, ha az emberek fejében - aki, ha 
akár egyszer is találkozik majd a közösség ne-
vével - megmaradjon az elnevezés. Maga a „ne-
xus” szó közösséget, köteléket, kapcsolatot je-
lent az emberek között, amely nagyon jól tükrözi 
a munkánk lényegét is, miszerint közösségünk 
kapcsolatot alakít ki a fiatalok között és kötelé-
ket Karcag városával.  

- Közösségünknek három fő célkitűzése van, 
amelyet három szóban fogalmaztunk meg. Leg-
főbb célkitűzésünk a tehetséggondozás. Az, hogy 
a karcagi fiatalok a középiskolai tanulmányaik 
alatt olyan gyakorlati és az iskolai kereteken kí-
vüli tudással gazdagodjanak, amelyek mind az 
egyetem, mind pedig a munka világában kiemel-
heti őket környezetükből. További céljaink kö-
zé tartozik a tehetséggondozás mellett a Karca-
gon maradás érdekében a vidéki közösség fejlesz-
tése, a környezettudatos szemléletmód kialakítá-
sa egy olyan értékteremtő közösség létrehozásá-
val, amely köteléket alakít ki a városunkban fel-
nőtté váló fiatalok között. Ebből adódóan fontos-
nak tartjuk még a Karcag város érdekében vég-
zett karitatív és egyéb közösségi felelősségválla-
láson alapuló projektek megvalósítását, amelyek 
a városban élő lakosok érdekeit szolgálják. Fontos 
még számunkra a digitalizáció széles körben tör-
ténő terjesztése. Ezen kívül lényeges, hogy a fia-
talok olyan gyakorlati ismeretekkel rendelkezze-
nek, amellyel helyt tudnak állni akár a felsőfokú 
oktatási intézményekben elvégezendő gyakorla-
ti feladataikban, akár az iskolából kikerülve egy 

állásinterjún. Úgy gondoljuk, hogy mindez elen-
gedhetetlen a mai világban. A Nexus Közösséget 
összetartó karcagi fiatalok hozták létre. Létszá-
munk tíz fő. Tagjaink között egykori pedagógu-
saink, helyi fiatalok, leendő jogászok, pszicholó-
gusok, természetvédelemmel foglalkozó szakem-
berek is egyaránt megtalálhatóak. 

- Főiskolán, egyetemeken vagyunk jelen, illet-
ve olyan partneri együttműködések kialakítá-
sán dolgozunk, ahol a karcagi fiatalokat - kerül-
jenek az ország bármelyik részébe - segíteni tud-
juk olyan kapcsolatok kialakításával, amely biz-
tosíthatja számukra akár a könnyebb elhelyez-
kedést is. Ezen kívül még azt tudom elmondani, 
hogy együttműködünk egy országos szintű egye-
sülettel, amely a „Fúzió Közösség” nevet viseli. 
Alapvetően ez egy hallgatói hálózat a magyaror-
szági egyetemek között. Az itt működő diákszer-
vezetek munkájának köszönhetően nagyon sok 
egyetemhez el tudunk jutni, és az egyetemek mű-
ködésében is részt tudunk venni. 

- A kialakult járványügyi helyzetre való tekin-
tettel úgy ítéltük meg, hogy nekünk is segítséget 
kell nyújtani lehetőségeinkhez mérten. Emiatt 
gondoltuk azt, hogy adományok gyűjtéséhez kez-
dünk hozzá. Egy évfolyamtársam közreműködé-
sével sikerült elérnünk, hogy maszkokat kaptunk 
adományba, és ezeket tudtuk szétosztani a karca-
gi Kátai Gábor Kórházba, az egyházak képviselő-
inek, a piacon, és idős embereknek is. Ezzel pró-
báltunk hozzájárulni ahhoz, hogy városunkat se-
gítsük a védekezés terén. 

- Jelenleg a környezettudatos szemléletmód-
dal kapcsolatos projektjeink futnak. Ez alapve-
tően a Karcag természeti kincseit felölelő online 
térképnek az elkészítését jelenti. Ezáltal a jelen-
legi veszélyhelyzetben, ha valaki a természet kö-
zelségére vágyik, akkor a közösségi oldalunk fe-
lületén, vagy akár a most készülő weboldal se-
gítségével meg tudják nyitni azokat a térképe-
ket, amelyek olyan új információkkal szolgál-
hatnak az érdeklődők számára, amelyekről eset-
leg eddig nem is tudtak. Olyan projekteken is 
gondolkodunk még, ami szűkíti a szakadékot a 
különböző generációk között. Igyekszünk minél 
hatékonyabban és minél ötletesebb elképzelése-
ket megvalósítani, ezzel is hozzájárulva telepü-
lésünk értékeinek bemutatásához.

Brehó Mónika

A Nexus Közösség létrejöttéről, a célkitűzésükről, a tagjairól, a céljaik megva-
lósításáról, a karitatív tevékenységükről és a jelenleg futó projektjeikről is be-
szélgettünk Ökrös Dáviddal, a közösség elnökével.

- Honnan jött a közösség létrehozásának ötlete?

- Mi a Nexus Közösség célkitűzése, kik a tagjai?

- Milyen fórumokon vannak jelen, amely előse-
gíti a céljaik megvalósulását?

- A Nexus Közösség karitatív tevékenységet is 
végez. Mit lehet erről tudni?

- Milyen jelenleg is futó projektjeik vannak és 
melyek a későbbi tervek?
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Évtizedek óta részt vesz a közét-
keztetésben Szatmári János mes-
terséf, az Euro Kft. tulajdonosa. 
Ebben a rendkívüli helyzetben a 
főzőkonyhában csomagoló üzem-
részt alakított ki, amelyhez új gépe-
ket vásárolt, hogy eldobhatós, lég-
mentesen lefóliázott műanyag do-
bozban biztosítsa a szociális étkez-
tetésben résztvevő gyermekeknek 
az ebédet.

Az iskolák és óvodák által felmért igé-
nyeket naponta pontosítják, és a meg-
adott időben jöhetnek érte a Széchenyi 
sugárúti ebédlőbe a szülők, ahol a be-
járaton átlépve egy lerekesztett rész-
be érkeznek, ugyanis plafonig érő mű-
anyag fallal lezárták az átadó helyet a 

konyhától, ezzel is elkerülve a fertőzés-
veszélyt. 

A konyhában a szociális étkeztetést 
igénybe vevő gyermekek szülei is igé-
nyelhetik az olcsóbb menüt, s ugyan-
úgy bárki a lakosság részéről, nekik 
már házhoz is szállítják, de kenyeret 
és péksüteményt is biztosítanak ked-
vezményes áron. 

Mivel éttermük most zárva van és 
így ott nem biztosított a korlátlan étel-
fogyasztás, most Szatmári János el-
indított egy tartalmasabb A és B me-
nüt tartalmazó étkeztetést is, ezt már 
hétvégére is lehet kérni. Az új, speciá-
lis konyhai berendezésüknek köszön-
hetően az így lefóliázott étel hűtőben 
tartva 5 napig fogyasztható.  

DE

Csomagoló üzemrészt 
alakítottak ki a főzőkonyhában

A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület lova-
sai most otthon maradnak, hiszen a koronavírus-járvány 
miatt fellépéseiket is lemondták - tudtuk meg vezetőjük-
től, Bene Sándortól.

A lovasíjász-csapat március elejéig mintegy 20 felkérést ka-
pott, hogy falunapokon, lovas napokon, hagyományőrző fesz-
tiválokon, versenyeken vegyen részt. Áprilisban lett volna egy 
nagy csapatösszevonásuk Pomázon, ahová Nagykörűből, Kar-
cagról, Debrecenből, Szentendréről és Budakalászról elment vol-
na minden csapattag egy rövid tavaszi edzőtáborra. Terveztek 
egy alföldi, 250 kilométeres lovas túrát, amit ha csendesedik a 
jelenlegi helyzet, még idén megcsinálhatnak. A lovas programja-
ik elmaradnak Karcagon, de az ország több pontján is, ám remé-
lik, a bugaci Kurultájt ősszel megtartják. 

A csapat tagjai most otthon edzenek, lovagolnak, lovas íjász-
kodnak, hogy ne jöjjenek ki a gyakorlatból. A Kecskeri pusztán 
saját kedvükre lovagolnak, gyönyörködnek a tavaszi természet-
ben, a madarakban, az állatokban, s várják, mikor tarthatnak 
bemutatót az érdeklődőknek.

DE

Elmaradnak 
a lovas programjaik

Folytatódott Karcagon az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma és a Filharmónia Magyarország  Térzene Programja, 
amelynek célja, hogy minél több városban felcsendüljön a 
klasszikus zene. Május 6-án, szerdán a Széchenyi sgt-i bér-
házak, a Varró utca lakói és a Nagyvénkerti lakótelep ját-
szótéri részén lakók élvezhették a Lituus Rézfúvós Együttes 
rögtönzött koncertjét. Az együttes nem első alkalommal 
lépett már fel a városban, hiszen a Birkafőző Fesztiválokon 
rendszeresen hallhattuk játékukat, most azonban karan-
tén-koncertjükkel varázsoltak jókedvet mindhárom lakóte-
lepen a  karcagiak szívébe. Kovács János, az együttes trom-
bitása elmondta, az 5 tagú rézfúvós együttes 2002 szep-
temberében alakult a Debreceni Egyetem Konzervatóri-
umának akkori 1. évfolyamos hallgatóiból. Az országban 
több helyen adtak már sikeres koncerteket. Különböző stí-
lusú művek hallhatók műsorukon a barokk zenétől a kor-
társ zenéken át a könnyű zenéig az együttes igen széles re-
pertoárjában.

DE

Ismét a város több pontján csendült fel klasszikus zene
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A Madarász Imre Egyesített Óvo-
da óvodáiban folyamatosan dolgoz-
nak a szakemberek, van, aki maszkot 
varr, van, aki a karbantartási mun-
kákban, festésben vesz részt, vannak, 
akik az óvodásokkal foglalkoznak a 
csoportszobákban és vannak, akik 
az otthon lévő gyermekeknek és szü-
leiknek biztosítanak feladatokat eb-
ben az átmeneti helyzetben - tudtuk 
meg Gulyás Ferencné intézményve-
zetőtől.

Március 16-a óta Dobos László 
polgármester úr meghozott döntése 
értelmében az intézmény valamennyi 
óvodája zárva tart rendkívüli szünet 
szerint, azonban ügyeleti rendszer-
ben ellátják a gyermekeket. Jelen 
pillanatban mintegy 50 gyermekkel 
foglalkoznak kiscsoportos, maxi-
mum 5 fős keretek között. E mellett 
hozzákezdtek a karbantartási, ker-
ti feladatokhoz is, amelyek többsé-
gében a nyári időszakban valósultak 

eddig meg. Így ha újraindul az óvo-
da, a gyermekek már egy megújult 
környezetbe érkeznek. 

- A székhely óvodában (Táncsics 
krt. 17.) varrják a maszkot az óvó né-
nik, folyik a kertészkedés is a cso-
portszobák festése mellett. A szikla-
kertet, az udvart, a virágos és a kony-
hakertet is rendbe teszik, s a mun-
kákba bevonják az itt lévő ovisokat 
is, hiszen az a cél, hogy minél többet 
a szabad levegőn legyenek a kicsik. A 
„Karcagi óvodások tarka-barka per-
ceibe” is bekapcsolódnak a székhely 
óvoda szakemberei, akik a Föld nap-
járól, az anyák napjáról is megemlé-
keznek. Májustól pedig az ősszel is-
kolába menő 240 óvodással külön is 
foglalkoznak ezekben a csoportok-
ban, hiszen ők most a szülőkkel kö-
zösen készülnek erre a nagy váltásra. 
Szeptemberben helyüket az új, 3 évet 
betöltött ovisok váltják fel, hiszen las-
san végéhez közeledik az óvodai be-
íratás is - mondta a vezető.

Maszkot varrnak, kertészkednek, festenek

A MIEÓ Takács Péter úti Óvodájában az átmeneti időszakban kevés kis-
gyermek veszi igénybe az óvodát, így most a nevelés mellett egyéb felada-
tokat is ellátnak az itt dolgozók Posztósné Kovács Éva óvodavezetővel. 

Az óvodapedagógusok közül többen bekapcsolódtak a maszkvarrásba és a „Kar-
cagi óvodások tarka-barka perceiben” is részt vesznek feladatokkal. A zárt kö-
zösségi csoportjukban a szülői visszajelzések azt mutatják, jó ötleteket kapnak a 
gyermekeikkel való foglalkozáshoz. Itt készítik fel az ősszel iskolába menő gyer-
mekeiket is, a szülők ehhez is feladatokat kapnak az óvónőktől.

Akik pedig az intézményben vannak, s nem az ügyeletet igénybe vevő gyerme-
kekkel foglalkoznak, ők a csoportszobák szépítésében, tisztasági meszelésében, 
fertőtlenítésében vesznek részt, hiszen itt is előrehozták a nyári karbantartási 
munkákat. Így egy megszépült óvodába jöhetnek majd vissza a  gyermekek a jár-
ványveszély végén.

Megszépül a MIEÓ Táncsics krt. 19-es óvodája, hiszen itt 
is előrehozták a nyári karbantartási munkákat - tudtuk meg 
Kunné Nánási Mónika intézményvezető-helyettestől.

A hatalmas udvar az óvónőknek és a karbantartóknak köszön-
hetően szépül, lefestésre kerültek az udvari játékok, lemeszelték az 
óvodaépület lábazatát, illetve a virágoskert és a veteményeskert 
karbantartása és felújítása is megtörténik a következő napokban.

Az óvodából két óvodapedagógus kapcsolódott be a „Karca-
gi óvodások tarka-barka perceibe”, Ildikó óvó néni zenei terü-
leten tevékenykedik, Rózsika óvó néni mozgásos, valamint me-
se, vers tevékenység területbe kapcsolódik be. A zárt Facebook-
csoportban a szülők visszajelzései alapján elmondható, nagy 
örömmel vették, hogy beindult a tarka-barka percek, így még 
tartalmasabbá tudják tenni az otthonlétet gyermekeikkel. Az 
ősztől 48 gyermek megy az oviból iskolába - sajnos most a bal-
lagás elmarad -, nekik külön feladatokat is adnak, amelyet a szü-
lőkkel oldanak meg a kicsik. Hamarosan az is kiderül, hogy hány 
új ovis érkezik ide ősztől.

- Jelenleg gyermekzsivajtól csendes az épület, mindössze két 
csoportban 10 kisgyermeket látnak el a kolléganőim, akiknek 
igyekeznek minél tartalmasabbá tenni ittlétüket olyan tevé-
kenységekkel, amelyek a fejlesztésüket szolgálják, illetve szeb-
bé teszik napjaikat ebben az átmeneti időben is - mondta Kunné 
Nánási Mónika.

Előrehozták a nyári 
karbantartási munkákat

Részt vesznek a tarka-barka percekben

ÓVODaI KörKép
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2020. május 15. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Ha a hegy nem megy...
 térzene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: dr. Nagy Molnár Miklós
 Téma: redemptio
 Térségi Körkép
 Karcagi hírek
 - Redemptios megemlékezés, 
 koszorúzás
 - Koszorúzás a Kováts Mihály 
 Emlékkapunál
 Vendég: dr. Fazekas Sándor
 Téma: aktuális politikai kérdések
 Haltelepítés
 Vendég: Törőcsik István
 Téma: karcagi zenészek élete a 
 karantén alatt           
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör

2020. május 18. 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 19. kedd 
(ism. 2020. május 20. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.30 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.15 Térzene: Edwald Rézfúvós 
 Együttes
21.45 Jöjjetek Hozzám - református 
 bibliaóra

2020. május 21. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Gyermekpercek
19.00 Nagykunsági Krónika
 Vendég: Szatmári János
 Karcagi hírek
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 16. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)      

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

Május 17. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. május 08. 
Ordas Márta - Hajnal Attila

2020. május 08.
Balog Barbara - Bojti Zsolt

Születés
2020. május 04.
Katona Ágnes - Simai 
László
Kg., Dankó Pista utca 12.

Nara Ágnes 

2020. május 05.
Bernáth Boglárka - Varga 
Zoltán
Kg., Apavár utca 5.

Marcell Dominik

2020. május 06.
Mezei Gabriella Judit - 
Hangyási Mihály
Kg., Kisújszállási út 5. 

Áron János

Halálozás
Tasi Béla 
 (1958)

Szabics Józsefné 
(Czina Julianna) 
 (1929)

Gyógyszertári 
ügyeletMagán állatorvosi ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 
hétvégékre és esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Május 16-17.  
dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. május 22-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

Kátai Gábor Kórház
Járóbeteg szakellátás

A Kátai Gábor Kórházban a higiéniai szabályok betartása és az elő-
szűrés folyamatos biztosítása mellett fogadjuk a járóbeteg szakellátások-
ra előjegyzéssel érkezőket. Kérjük, hogy a vizsgálati időpont előtt lehe-
tőleg 15 perccel korábban érkezzenek. Amennyiben a szakrendelésen 
nem jelennek meg időben, új időpontot kell kérniük. A védőmaszk vi-
selése kötelező, amelyet igény szerint biztosítunk.
Belgyógyászat
Sz-P: 10.00-14.00 között 20 percenként Tel: 507-134
Bőrgyógyászat
H-P: 08.00-14.00 között 30 percenként Tel: 507-165
Diabetológia
H-P: változó rendelési idő 20 percenként Tel: 507-106/316 m.
Érsebészet
H: 08.00-12.00 között 20 percenként Tel: 507-134
Fizikoterápia
H-P: 08.00-14.30 között 30 percenként Tel: 507-106/296 m.
Fogászat
H-P: 09.00-12.00 között 30 percenként Tel: 507-191
Foglalkozás egészségügy
H, Cs: 11.00-14.00 között 20 percenként Tel: 507-178
Fül-orr-gége
H: 09.00-14.00 között 20 percenként Tel: 507-122
Gasztroenterológia
H-P: 09.00-13.30 között 40 percenként Tel: 507-124
Gyermekgyógyászat
H-Cs: 09.00-12.00 között 20 percenként Tel: 507-106/246 m.
Gyermekkardiológia
Cs: 14.00-16.00 között 20 percenként Tel: 507-170
Gyermekneurológia
P: 08.00-15.00 között 30 percenként Tel: 507-132
Gyermekpulmonológia
P: 10.30-13.00 között 30 percenként Tel: 507-106/246 m.
Gyógytorna
H-P: 07.30-15.30 között 30 percenként Tel: 507-125
Infektológia
K: 10.30-15.30 között 30 percenként Tel: 507-134
Kardiológia
H-P: 08.00-14.00 között 30 percenként Tel: 507-123
Kézsebészet
Sz: 09.00-11.00 között 20 percenként Tel: 507-132
Képalkotó diagnosztika (UH, Rtg)
H-P: változó rendelési idő 15 percenként Tel: 507-133
Képalkotó diagnosztika (CT)
H-P: változó rendelési idő 30 percenként Tel: 30/644-9377
Laboratórium
H-P: 07.30-10.00 között 15 percenként Tel: 507-136
Nefrológia
Sz: 07.20-16.00 között 20 percenként Tel: 507-178
Neurológia
H-P: 09.00-14.00 között 20 percenként Tel: 507-106/254 m.
Mozgásszervi rehabilitáció
H, Cs: 10.00-13.00 között 30 percenként Tel: 507-164
Onkológia
P: 09.00-12.00 között 30 percenként Tel: 507-178
Ortopédia
H: 15.00-20.00 között 20 percenként Tel: 507-132
Pszichiátria
H-P: 09.00-13.00 között 30 percenként Tel: 507-128
Reumatológia
H-P: 08.00-14.30 között 30 percenként Tel: 507-192
Sebészet
H-P: 09.00-14.00 között 20 percenként Tel: 507-157
Szemészet
H-P: 07.00-12.30 között 20 percenként Tel: 507-126
Szülészet-nőgyógyászat
H-P: 09.00-13.20 között 20 percenként Tel: 507-142
Szülészet-nőgyógyászat (NST)
K, Cs: 08.00-14.00 között 20 percenként Tel: 507-142 v. 106
Térdsebészet
K: 09.00-11.00 között 20 percenként Tel: 507-132
Traumatológia
H-P: 08.00-14.00 között 15 percenként Tel: 507-106/247 m.
Tüdőgyógyászat
H-P: 08.00-14.00 között 30 percenként Tel: 507-131
Urológia
H-P: 09.00-12.00 között 20 percenként Tel: 507-127
További információ kérhető:
Betegirányítási Központ: Tel.: 06/59-507-106
E-mail: beteginfo2@gmail.com

Nagyné László Erzsébet
főigazgató

HIrDETMéNY

Lapzárta: 
2020. május 18. (hétfő) 12.00 óra
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház eladó 
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.
Garázst vásárolnék Karcagon, 
a Szent István sugárút 1-5-ben 
vagy a közelében. Azonnal fi-
zetek! Tel.: 06/30-713-7254. 
A tiszti lakásokban városközpon-
ti, másfélszobás lakás, zárt udvar-
ral, pincetárolóval eladó. Irányár: 
13 M Ft. Tel.: 06/70-364-4967.
Városközponthoz közeli, két-
szintes 130 m2-es kockaház, kis 
udvarral, fúrt kúttal, 2 fürdő-
szobával eladó. Irányár: 20 M 
Ft. Tel.: 06/70-364-4967.
Karcagon a Varró utcán, 60 m2-
es, 2 szobás lakás eladó. Tel.: 
06/30-647-7369.
Karcagon a Magyar utcában ház 
(építési telekkel), a Hegyesbori-
Dráva utca sarkán telek eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-257-
2045.

Állat
Ismét rendelhető hal! (Ponty, 
kárász, folyami harcsa.) Tel.: 
06/20-411-7430.
Nyulak eladók kedvező áron! 
Tel.: 06/30-849-6963.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte,  vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is szál-
lítok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-853-4323.

Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölőbicskát, régi gombos 
mellényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
mindennemű régiséget, teljes 
körű hagyatékot. Tel.: 06/20-
996-1346.
Vásárolok régi bútorokat, por-
celánokat, nippeket, vitrindí-
szeket, festményeket, órákat, 
régi kerámiákat és mindenne-
mű régiséget, teljes körű ha-
gyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolnék mindenféle régisé-
get, hagyatékot (tollat, dunnát, 
párnát, fateknőt, babakádat, 
spalettát, hentelőasztalt, gya-
lupadot, porcelánokat, stb.). 
Tel.: 06/30-304-9643.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhajlító, 
körgyűrű-hajlító, kovács satu, 
kovács üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.
Tűzifa (akác, tölgy) méteres vagy 
konyhakész eladó. Tel.: 06/70-
384-5283.
Eladók bontott acél kerítésele-
mek kis- és nagykapuval. Teljes 
hossz: 16,5 m. Érdeklődni: 9-17 
óráig. Tel.: 06/59-314-352.
Nyudíjasként bevásárlást, vasa-
lást vállalnék. Ugyanitt női ke-
rékpár, kombi hűtő, nosztalgia 
kocsi, 1 db fehér előszobafal el-
adó. Tel.: 06/30-381-0557.
Fűnyíró, papírtéglanyomó-prés, 
mobil kemence, kerti szerszá-
mok, asztalok, székek, szekré-
nyek és TV eladó. Tel.: 06/30-216-
9216.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát és hátizsák javítás. Tel.: 
06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6813.
Ingyen elszállítom felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosógép, 
hűtőgép, gázkészülék, bojler, 
autó- és motorakkumulátor.) 
Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udvarok 
takarítását, terepek tisztítását. 
A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is el-
végzünk, nagy felületek aszfal-
tozását, zúzalékolását. Akár rész-
letfizetés is megoldható. Hívjon 
bizalommal! Nyugdíjasoknak 
kedvezmény! Tel.: 06/30-853-
4323.

Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, udvartakarítást, 
padlástakarítást, sírhely és sír-
kőtisztítást, épületbontást, te-
reprendezést, lomtalanítást vál-
lalok olcsón! Pontosan, gyorsan, 
határidőre. Tel.: 06/20-593-7075.
Fűnyírást és késköszörülést vál-
lalok! Érd.: Kg., Délibáb utca 81. 
Tel.: 06/30-959-3352. 

Vállalok cipzár bevarrást kabát-
ba, nadrágba, ruhafelhajtást, 
függönyszegést és otthonka-
varrást. Tel.: 06/70-527-0343.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Azonnali kezdéssel gyakorlattal 
rendelkező villanyszerelőt és 
segédmunkást keresünk. Tel.: 
06/30-329-0726.

APRÓHIRDETÉS

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 

 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó (Berekfürdő),
 - Mezőgazdasági gépkezelő (Karcag),
 - Motorfűrész-kezelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Takarító és kisegítő (Karcag, Kisújszállás),
 - Raktári munkás (Karcag).
 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője 

- csoportvezető (Karcag),
 - 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:

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 
Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 Kar-
cag, József Attila utca 1.) pályázatot hirdet
testnevelés - bármely szakos általános iskolai tanár,

tanító munkakör betöltésére. 
A munkakör betöltésénél előnyt jelent az egyetemi vég-

zettség. (Pályakezdők, gyakornoki státuszban lévők is je-
lentkezhetnek.) A munkaviszony teljes munkaidős, hatá-
rozott időre szóló, a későbbiekben lehetőség van határo-
zatlan idejű munkaviszony létesítésére.

Bérezés a pedagógus életpálya bértáblázata szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 01.  
Az állás 2020. augusztus 24-től tölthető be. 

Nyertes pályázat esetén benyújtandó dokumentumok:
 - a helyi katolikus plébános ajánlása,
 - szakmai önéletrajz,
 - végzettséget igazoló okirat másolata,
 - erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja: 
 - email-en: gyorffykataltisk@gmail.com, Kovács Miklósné 

igazgatónak címezve,
 - postai úton: 5300 Karcag, József Attila utca 1. címre,
 - személyesen. 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb kérdés esetén a 
06/59-503-435 vagy a 06/30-676-6220 telefonszámon, 
illetve az adott email címen lehet érdeklődni.

Egyéb információ az iskoláról a www.gyorffykataltisk.hu 
honlapon található.

ÁLLÁSHIrDETéS
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HÍREK ÉRDEKESSÉG

Az elmúlt napokban két fontos izraeli állami ünnep volt. Az első a Jom 
Hazikaron, az elesett katonák és a terror áldozatainak emléknapja. Az 1860 óta 
gyűjtött adatok szerint a terrortámadásokban és a háborúkban összesen 23.816 
katona halt meg. Izrael megalakítása után 3153 katona. Terrortámadásokban 
4166 civil. Ebből 120 Izraelben tartózkodó külföldi és 100 külföldön tartózko-
dó izraeli. A támadások után 3241 gyerek maradt árván. Jelenleg 170 ezer em-
ber szolgál a hadseregben és 460 ezer körüli a tartalékosok száma.

A koronavírus-járvány miatt a megemlékezés zártkörű volt a siratófal-
nál. Reuven Rivlin államelnök elmondta: „Idén otthonunk szobáiban em-
lékezünk és halljuk szeretteink hangját. Sajnos nem tudunk otthonaitokba 
elmenni, mellettetek állni a katonai temetőkben. Nem tudunk átölelni ben-
neteket.” Hozzátette, „a sziréna hangja töri meg a csendet és járja át szívün-
ket.” Az ünnepnap végén a meghatározott időpontban az izraeliek fáklyát 
gyújtottak otthonaikban és elénekelték a Hatikvát, az izraeli himnuszt, így 
emlékeztek közösen.

Jellemzően, ezen a napon egy 19 éves arab terrorista megkéselt egy idős 
izraeli nőt. A támadás után a terroristát lelőtték.

Mahmud Abbas elnök és a Fatah vezetője a Palestinian Media Watch ne-
vű honlap szerint néhány nappal a fenti megemlékezés előtt megünnepelte és 
megünnepeltette azokat a terroristákat, akik 11 izraeli sportolót megkínoz-
tak és meggyilkoltak a müncheni olimpián. Ennyit az elnök békevágyáról.

A megemlékezés utáni napon Izrael az Independence Day-t, az állam ki-
kiáltásának 72. évfordulóját ünnepelte. Ezen a napon a San Remó-i egyez-
mény 100 éves évfordulójáról is megemlékezett az ország. 1920-ban a vi-
lágháború győztes hatalmai összegyűltek megvitatni azt, hogyan lehet 
megőrizni a békét a Közel-Kelet felosztása közben. Anglia megkapta a pa-
lesztinai mandátumot, amely arról szól, hogy végre kell hajtania a Balfour-
nyilatkozatban foglaltakat, a zsidó haza létrehozását azon a területen, amely 
magában foglalta mind a mai Jordánia és Izrael területét. Egyben biztosítot-
ta az e területen élőket, hogy teljes jogú állampolgárként élhetnek és szaba-
don gyakorolhatják a vallásukat.

Erre a nemzetközileg elfogadott egyezményre épül Trump amerikai elnök „A 
század üzlete” nevű terve, amely lehetőséget teremt ennek a nemzetközi egyez-
ménynek a végrehajtására, tehát az akkor meghatározott területekre vonatko-
zó jogok izraeli kiterjesztését. Trump tervében szerepel az a pénzügyi támoga-
tás is, amely lehetővé teszi az Izraelen kívüli területek gazdasági rendbetételét 
is, megszüntetve ezzel az ún. palesztin menekültek rossz életkörülményeit is.

Még egy történés, amely jelenleg meghatározza Izrael politikai életét. 
Ganz, aki azt mondta, hogy sohasem dolgozik együtt Netanjahuval, meg-
állapodott vele egy egységkormányról. Ezt a koronavírus-járvánnyal indo-
kolta. Ez óriási felháborodást váltott ki a Netanjahu ellenes polgárokban. Jo-
gaikkal élve még tüntettek is ellene a járvány követelményeinek betartásá-
val. Sőt, a valamikor szebb napokat látott Munkapárt is csatlakozott a koa-
lícióhoz. A Ganzot nem követő Kék-fehér koalíció tagjai ellenzékbe vonul-
tak. Az egyezséget színezi az, ha Netanjahut bűnösnek találják az ellene fel-
hozott vádakban, mert akkor új választást írnak ki.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Tüntetés a koalíció ellen Izraelben a járvány idején

Sztyeppén élő őseink kultúrájában a ló játszotta a legmeghatá-
rozóbb szerepet. A hátasok szolgáltatták a kumiszt is, a sztyep-
pei nagyállattartó népek legfontosabb italát. Dr. Bartha Júlia et-
nográfussal a kazakok ma is jellegzetes italáról, a kumiszról, az-
az az erjesztett kancatejről, és az ahhoz kapcsolódó tárgyakról 
beszélgettünk.

- A pásztoremberek ismerik a kumiszt, de már nem készítik. A kazakok, 
a közép-ázsiai törökség népei azonban igen. Nagyon fontos ital az erjesz-
tett kancatej, sokáig eláll. Erre azért van szükség, mert ritka a településhá-
lózat, ahol ivóvízhez juthat az ember. A kazakok, ha elindulnak, a nyereg 
mellé teszik megtöltve és az utolsó cseppig megisszák a bőr italtartóból. 
A másik tárgy szintén a kumiszhoz köthető, termékenységre, a férfierőre 
utaló kumisz-merőkanál. Amikor összeül a család, ezzel a szép formájú, fa-
ragott kőszáli kecskefejet ábrázoló kanállal merik ki a kumiszt mindenki-
nek az edényébe. A termékenység, bőségvarázslást, az esővarázslást sem 
hagyhatjuk ki. Háromféle esőkövet használnak a kazakok. Ezek különle-
ges formájúak és köréje gazdag néphiedelem társul. Az anatóliai törökök 
esőimádságot mondanak ezekkel a jellegzetes kövekkel - mondta a kutató.
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Mit kell tudnunk a kumiszról?

Különleges keleti hangszerei között beszélgettünk dr. Bartha 
Júlia keletkutatóval, s kiderült, karcagi kötődése is van egyik 
hangszerének.

Egyik egy különleges hangú mélyhegedű, a mongol zenészek egyéb-
ként is torok hangon énekelnek, s ezt kísérik ezzel a hangszerrel, gyö-
nyörűen szól, lófejet látunk rajta, lószőrből van a húrja és a vonó is. A má-
sik jellegzetes hangszer, a dombra pedig Mándoky Kongur Istváné volt. 
A pusztai zene legjellegzetesebb kazah hangszere a két húrú dombra. 
Mándoky Székesfehérváron élő barátjának adta emlékbe, amit tavaly Kar-
cagon a Szentannaiban megrendezett Mándoky 75 - emléknapon kapott 
meg tőle a szakember, aki ezt abban a pillanatban a Csokonai Könyvtár-
nak ajándékozza, amint az olvasótermet elnevezik a karcagi tudósról, aki-
re méltán lehet büszke Karcag. A harmadik hangszer ugyancsak egy mély-
hegedű, az anatóliai törökök használják. Tökből készült, nagyon külön-
leges hangja van. Ezt a 80 éves hangszert egy török tanárembertől kap-
ta ajándékba, amikor is a törökök nagy, gyermeknapi fesztiválján kísért 
néptáncos gyerekeket Magyarországról. Ezen 20 országból vesznek részt 
néptánc csoportok, legutóbb jászberényi és szolnoki gyermekeket hív-
tak meg erre a hatalmas fesztiválra. Ez most a járvány miatt idén elmarad. 
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Megmutatta különleges 
hangszereit a keletkutató


