
A koronavírus-járvány legfrissebb me-
gyei fejleményeiről, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Védelmi Bizottság védekezést 
segítő ajánlásáról, a megyei gazdaságélén-
kítő beruházásokról, az idei turisztikai 
szezonról, a helyi termelők fontosságáról, 
a nagykun gazdák felajánlásáról és a Nem-
zeti Összetartozás Évéről is beszélgettünk.

- A koronavírus-járvány görbe hazánkban 
és természetesen a megyében is ellaposod-
ni látszik. Melyek a legfrissebb megyei jár-
ványügyi fejlemények?

- A május 23-ai adatok alapján hazánkban 
1.565 aktív esetet tartanak nyilván és az aktív 
esetszám az elmúlt hetekben folyamatos csök-
kenést mutat. 442 fő igényel kórházi kezelést 
és 28-an vannak lélegeztetőgépen. Hazánk-
ban összesen 3.741 fő a beazonosított fertőzöt-
tek száma, a járvány kezdete óta 486 fő hunyt 
el. Jász-Nagy-Nagykun-Szolnok megye a jár-
vány kirobbanása óta a kevésbé fertőzött me-
gyék közé tartozik. Megyénkben nagyon las-
san, egy-egy fővel növekszik a COVID19 vírus-
sal fertőzöttek száma, legutóbb május 21-én 
emelkedett 25-ről 26-ra, azóta ez a szám nem 
változott. A megyénkben működő kórházaink 
felkészültek az elmúlt hónapokban a járvány-
helyzetre, erről dr. Berkó Attila megyei kor-
mánymegbízottal minden egyes helyszínen 
személyesen győződtünk meg az elmúlt hetek-
ben. Az, hogy a Magyar Kormány ilyen kiváló-
an kezelte a helyzetet, azt eredményezte, hogy 
vidéken május 4-től, Budapesten pedig kéthe-
tes csúszással, de megszűnt a kijárási korláto-
zás, az élet visszaáll, ha nem is a jól megszo-
kott medrébe, de elindultunk abba az irány-
ba. A Parlament kedden tárgyalt a veszélyhely-
zet visszavonásáról, a különleges jogrend meg-
szüntetéséről. Vidéken május 25-én újra nyi-
tottak a bölcsődék, az óvodák, a fővárosban pe-
dig ez június 2-án történik meg. A jelenlegi is-
kolai tanév a tantermen kívüli digitális oktatás 
keretei között zárul. Ahogyan a miniszterel-
nök úr is fogalmazott a minap, mostantól nem 
az otthonmaradás a fő szempont, hanem a vé-
dőtávolság betartása.

- Mit lehet tudni a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Védelmi Bizottság ajánlásáról azok-
nak, akik a COVID19 járvány elleni megyei 
védekezési munkát szeretnék támogatni?

- Fontos hangsúlyozni, hogy a védekezéshez 
szükséges kiadásokat a Magyar Kormány egy 
felülről nyitott büdzsével folyamatosan biz-
tosította a járvány kirobbanása óta a védeke-
zésben, frontvonalban álló intézmények dol-

gozói részére. Mindettől függetlenül én sze-
mélyesen, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzat is több megkeresést ka-
pott magánszemélyektől és cégektől, hogy szí-
vesen támogatnák a megyei védekezési mun-
kát. Ezért a JNSZ Megyei Védelmi Bizottság 
tagjaival megvitattuk, hogyan tudjuk a leg-
célzottabban és leghatékonyabban célba jut-
tatni a felajánlásokat. Így született az a dön-
tés, hogy a megyében járványkórházzá kine-
vezett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 
Géza Kórház-Rendelőintézet Alapítványához 
irányítjuk közvetlenül mind a pénzügyi-, mind 
az eszközfelajánlásokat. A Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés tagjai is így tettek, és 
több százezer forinttal támogatták a megyei 
járványügyi védekezési munkálatokat. A má-
jus 20-ai határidős SZJA bevallás 1%-os fel-
ajánlása kapcsán pedig közösségi oldalunkon, 
a facebook.com/jnszm oldalon elérhetővé tettük 
megyénk valamennyi - a szolnoki mellett a kar-
cagi, jászberényi és mezőtúri - kórházának ala-
pítványi adatait hasonló célból.

A szociális szférát sem hagytuk ki, hiszen 
a járvány - mint azt a Pesti úti Idősek Ottho-
nából jól láthattuk - az idős otthonokban ki-
emelt intenzitással volt jelen. Ezért a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság JNSZ Me-
gyei Igazgatóságán keresztül tettük lehetővé az 
adományok fogadását, szétosztását.

- Milyen gazdaságélénkítő beruházások, 
fejlesztések vannak folyamatban, illetve in-
dultak el a megyében, a térségben?

- A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 2014-2020-as ciklusának egyik fontos 
célkitűzése volt, hogy a megyékbe érkező forrá-
sok 60%-a gazdaságfejlesztési, és ezzel együtt 
munkahelyteremtési célokat szolgáljon. A Jász-
Nagykun-Szolnok megyére jutó 53,7 milliárd 
forintos TOP-os keret felhasználása során is 
igyekeztünk ezt szem előtt tartani.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Mottó: „Krisztus áldozócsütörtökön eltávozott a földről, 
hogy egy sokkal gazdagabb módon lehessen jelen 

övéivel: Szentlélekben.” (Kálvin János) 
Olvasandó: Apostolok Cselekedeti 2. rész.

Kedves Olvasók! A Pünkösd egyházi ünnep. Ilyenkor arra 
emlékezünk, hogy Isten Lelke az első húsvét után ötvenedik 
napon – innen a görög eredetű elnevezés – titokzatos módon 
átvette az irányítást több ezer emberi lélek fölött. Arra is emlé-
kezünk, hogy az az első Pünkösd újra és újra megtörtént az el-
múlt kétezer esztendő folyamán.

Szentlélek kitöltetésének a megértése előtt először tisztáz-
zuk a magunk számára, hogy micsoda nekünk a mi embe-
ri lelkünk. Az emberi lélek láthatatlan, de nagyon is érzékel-
hető része a lényünknek. Jelenléte gépekkel, műszerekkel ki-
mutathatatlan, de működése nagyon is valóságos. Gondol-
junk arra, hogy mivel gyászolunk? Az agyunkkal? Nem, a lel-
künkkel. Mivel szeretünk? Az agyunkkal, az idegekkel, a hor-
monokkal? Akkor miért mondják, hogy a szerelem vak? Ter-
mészetesen a lelkünkkel. Mivel szereti az édesanya a gyerme-
két? A tudatával, a hormonokkal? Mert egy a vér? És a neve-
lő anyák, vagy akik örökbe fogadnak? Ők nem ugyanabból a 
vérből valót szeretnek. Mert szeretni lelkünkkel tudunk. Mi-
vel szeretjük a nemzetünket, a hazánkat? Az idegsejtekkel? És 
aki nem szereti? Annak nincs idegsejtje? Hát persze, hogy a 
lelkünkkel. És mi érez csalódottságot, amikor a legjobb bará-
tod, a szeretted becsap? A gondolatod szorul össze, vagy a szí-
ved? Szóval nem látható, de hatalmas erejű része a létünknek a 
lelkünk. Gondoljuk csak el, hogy milyen hatalmas lehet Isten 
Lelke, mire képes. Pünkösd ünnepén megmutatta magát fur-
csa jelekben, de még inkább, ahogyan megváltoztatta az em-
berek életét.

(Folytatás a 3. oldalon...)

„A Tisza-tavi térség, kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség”

- interjú Hubai Imrével, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével -

Pünkösdi gondolatok!

Magyarország Kormánya által 2020. május 11. nap-
ján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel meghatáro-
zott korlátozások az aktív fertőzöttek számának ked-
vező alakulásának eredményeképp 207/2020. (V. 15.) 
Korm. rendeletben további enyhítésre kerültek.

Ennek értelmében 2020. június 01. napjától kezdő-
dően családi rendezvény kizárólag abban az esetben 
tartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 
200 főt. 

Ezen családi rendezvények vendéglátó üzletben, va-
lamint szálláshelyen is megtarthatóak, és azon zenés 
szolgálgatás is biztosítható.

Fent nevezett családi rendezvények során a 1,5 mé-
teres védőtávolság betartása kötelező.

Amennyiben a rendezvény a fent részletezett szabá-
lyoknak nem felel meg, úgy annak megtartása tovább-
ra sem engedélyezett.

Rózsa Sándor 
jegyző
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Száz éve csonka 
Magyarország (1.)

(a múltat nem lehet eltörölni)
Száz éve írták alá a Párizs mellet-

ti Versailles-ban, a Grand-Trianon kas-
télyban azt a békeszerződést, amely-
nek értelmében Magyarország, a Ma-
gyar Királyság területének 2/3-ad ré-
szét a környező országok, államok terü-
leteihez csatolták. Lakosságának is kö-
rülbelül ennyi hányada került idegen 
közigazgatás alá. Tudvalevő, hogy az I. 
világháború veszteseihez tartoztunk, és 
a nyugati győztes antant hatalmak dik-
tálták a feltételeket.

A nemzettudatban azóta sem ala-
kult ki egy szilárd és egységes kép a 
történtekről, hiszen azt is „megcson-
kították”. Ha jól megnézzük ezt a száz 
évet, ha nem is lineárisan az időrend-
ben, de kb. itt is 2/3-os az az időszak  
mikor erősen sérült a nemzettudat. 

Különösen 1945-től 1990-ig volt a 
legtragikusabb időszak, amikor a szov-
jet típusú társadalmi formát igyekeztek 
a II. világháborút követően – szintén 
egy párizsi békeszerződés után – a ma-
gyarságra erőszakolni. Bár reményked-
tek a magyarság képviselői 1947-ben, 
hogy talán igazságosabb elbánásban 
részesülünk, mint Trianonban. A béke-
szerződést előkészítő Külügyminiszte-
rek Tanácsának ülésszakain viszont ezek 
a remények szertefoszlottak. Sőt, még 
három helységgel bővült a veszteséglis-
ta: Csehszlovákiához csatolták Oroszvár, 
Dunacsún és Horvátjárfalu községeket.

A kommunizmus időszakában tűzzel-
vassal irtották Trianon igaz történetét. 
Irredentának, nacionalistának, sovi-
nisztának bélyegezték azokat, akik az 
egetverő igazságtalanságot fölvetették, 
és a határokon kívül rekedt magyarokat 
igyekeztek bármiben is segíteni. Átírták 
a történelmet, s az elemi iskoláktól az 
egyetemekig azt sulykolták a tanulók-
nak: bűnös nemzet vagyunk. A marxis-
ta-leninista szellemű oktatásban mindig 
a fiatalokat érte a legnagyobb kár.

Illyés Gyula nagy nemzeti költőnk írja 
1970-ben: „Nemzeti tudatuk – szem-
ben a környező országok fiataljainak 
nemzettudatával – fejletlen, tisztázat-
lan, rossz befolyásoltságtól terhes, nem 
egyszer szégyellt, lesajnált érzés. Érthe-
tetlen módon nem adjuk meg – nem 
tudjuk, vagy nem akarjuk megadni? 
– nekik a nemzethez tartozás, a nem-
zeti öntudat és jogos büszkeség érzését. 
Igy nem csoda, ha ideáljaik nincsenek, 
vagy ha vannak, gyakran hamis ideá-
lok: néha kiszolgáltatottjai mindenfé-
le hazug, soviniszta ideológiának épp-
úgy, mint a mindent tagadó kiábrán-
dultságnak és az anarchikus álforradal-
miságnak.”

S elég groteszk, sőt viccesen komikus 
volt, hogy miközben az ideológia telje-
sen átjárta a történelemszemléletünket: 
maga a nagy bolsevik vezér, Vlagyimir 
Iljics Lenin is az imperialista nagyhatal-
mak igazságtalan békéjének nevezte a 
trianoni békediktátumot.

A nagy proletárköltőnek tartott és 
tanított József Attilának a művei közül 
pedig elhallgatták, ill. kicenzúrázták a 
„Nem, nem soha” című verset.

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- A jelenleg folyamatban lévő beruházások közül a turisztikai 

vonatkozásúaknak jelentős gazdaságélénkítő hatása van, és köz-
vetett hatással bír a gazdaság nagyon sok ágazatára a mezőgaz-
daságtól a szolgáltató szektorig. Örömmel mondhatom el, hogy 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, annak is különösen a Tisza-
tavi térségében - amely egyébként 2017 augusztusa óta kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség - sok nagyszabású turisztikai beru-
házás zajlik, vagy indul el hamarosan. Ezek komolyan alkalmas-
sá válhatnak a Tisza-tó újra pozícionálására, de arra mindenkép-
pen, hogy az eddigi - a kereskedelmi és magánszálláshelyekkel 
együtt - összesen mintegy évi közel 500 ezres vendégéjszaka szá-
mot jelentősen megemeljék.

Tiszafüreden, a Tisza-tó fővárosában megépül a Tisza-tavi Ter-
mészetbúvár- és Túraközpont. A támogatói döntés megszüle-
tett, a tervezési munkák még ebben az évben befejeződnek, utá-
na kezdődik a megvalósítás. Nagyon fontos új ökoturisztikai 
színfoltja lesz ez az attrakció a térségnek, amely a négy évsza-
kos kínálatot erősíti, és szorosan együtt kíván működni a tér-
ség nagyobb attrakcióival - Tisza-tavi Kerékpáros Centrum, 
Ökocentrum - a látogatók tervezett áramoltatása érdekében.

A kiemelt turisztikai fejlesztési térséggel együtt járt mintegy 
10 milliárd forintos nagyságrendű - elsősorban hazai - forrás biz-
tosítása is a Tisza-tó térségében. Ennek része, hogy hét település: 
Abádszalók, Kisköre, Tiszafüred, Tiszanána, Tiszabábolna, Po-
roszló, Sarud szabadstrandja teljesen megújul. Jórészt már ezen a 
nyáron modern, családbarát szolgáltatásokkal és eszközök igény-
bevételével strandolhatunk: wifi, mobiltöltő hely, strandfoci és 
strandröplabda pályák, napozórészek árnyékolókkal, megújult fö-
venyek, új vendéglátó egységek, családbarát mosdók, ahol az ellen-
tétes nemű szülő is be tud menni a kisgyermekkel. Abádszalókon 
pedig a régi, ikonikus csúszda helyett egy modern, hárompályás 
csúszda üzemel, a parton csodás panorámateraszos kávézó is 
működik majd. Kiskörén, a Vízlépcső szomszédságába tervezett 
raftingpálya szintén egy új vendégkör megszólítását tenné lehető-
vé. Hazánk első vadvízi evezős pályájának kiviteli tervei elkészül-
tek, a forrás biztosítására vár a beruházó KÖTIVIZIG. Szintén fon-
tos megemlíteni, hogy a tervek szerint június közepére elkészül a 
Tiszafüred-Poroszló közötti mintegy 6,5 km hosszú kerékpárút, 
amellyel teljesen körbe kerékpározhatóvá válik a Tisza-tó gátkoro-
nája. Ekkortájt tervezünk is egy kerékpártúrát, hogy leteszteljük a 
teljes kört. A május második hetében szokásos Tisza-tó Napja ren-
dezvénysorozathoz kapcsolódó kerékpártúránkat is ekkor pótol-
juk. Ezen a nyáron pedig hivatalosan is elindul a nyaralóhajó prog-
ram, amely a pihenés egy új formáját igyekszik meghonosítani a 
Tisza-tavon és a Felső-Tisza szakaszán.

- Elnök úr! Hogyan látja az idei évi turisztikai szezon ala-
kulását, illetve egy szabadstrand, mint Abádszalók, vala-
mint egy strandfürdő, mint például Berekfürdő lehetőségeit?

- Általánosságban elmondható, hogy a kijárási korlátozás felol-
dásával az emberek kirajzottak a természetbe, a szabadba. A pi-
ac rugalmasan reagál, a kereslet élénk és egyre nő, és ami nagyon 
fontos, a magyar emberek szolidárisak a hazai turisztikai szol-
gáltatókkal szemben. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy megváltoz-
nak a keresleti trendek és a biztonság, a tágas tér, a higiéniai és a 
tisztaság, a rugalmas foglalási feltételek előrébb kerülnek a fon-
tossági sorban. Ezekhez a szolgáltatóknak igazodni kell, és a Ti-
sza-tónál, Berekfürdőn is olyan szolgáltatásokat kell működtet-
ni, amelyek megfelelnek az új elvárásoknak. A tágas tér, a csodá-
latos természeti környezet pedig adott mindehhez.

Május 4-étől vidéken újra beindult az élet, a turisztikai szolgál-
tatók is azonnal reagáltak, természetesen a megfelelő jogszabály-
ok betartásával. Az éttermek a Tisza-tónál is újranyitottak, elő-
ször csak a teraszon, majd az elmúlt hét óta már benti kiszolgá-
lással. A Tisza-tavi Kerékpáros Centrum is szinte azonnal nyitott, 
ami nem csoda, hiszen a bringások és az aktív időtöltés kedvelői - 
vízitúrázók, csónakázni vágyók, horgászok - elözönlötték a tavat. A 

poroszlói Ökocentrum is gyorsan élt a nyitás lehetőségével, hiszen 
az elmúlt két hónap komoly bevételkiesést jelentett számukra is.

Jelenleg azt mondhatom, hogy a fürdők, a gyógyfürdők van-
nak a legnehezebb helyzetben. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
a nagyobb fürdők vagy már megnyitottak, vagy gőzerővel terve-
zik a nyitást. Igaz, a beltéri medencék használata nem engedélye-
zett csakúgy, mint a gyógyvizes (töltő-ürítő) medencék haszná-
lata sem. Cserkeszőlő a gyógyhely-minősítés miatt erősen korlá-
tozott beengedhető vendégszámmal június 15-én még csak a he-
lyieknek, június 22-től mindenki számára megnyitja a fürdő ka-
puit. A kisújszállási Kumánia is már nyitva áll egyre több elérhe-
tő - gyógyászati és szépészeti - szolgáltatással. A Martfű Termál 
Spa pontos nyitásáról egyelőre nincs még információ, május vé-
géig biztosan zárva tart. A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő 
május 22-én nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, ám nyitáskor 
az uszoda, az ifjúsági élménymedence és a kültéri gyermekme-
dence üzemelhet. Nyitástól a gyógymasszázs, az iszapkompressz 
kezelés és az elektro-fizioterápiás kezelések vehetők igénybe. A 
Tisza-tavi szabadstrandok egyébként is az iskolai szezon végével 
egyidőben szoktak nyitni, így a folyamatban lévő felújításaikat 
még be tudják fejezni, és legkésőbb július elejével megnyitnak. 
Tiszafüred kivételt jelenthet ez alól, hiszen ott a teljes vendéglátó 
egység újjáépítése zajlik. Abádszalókon június közepén nyithat a 
szabadstrand, Kisköre is legkésőbb július 1-jével tervezi a nyitást 
megújított környezetben.

- A veszélyhelyzetben felértékelődött a helyi termékek elő-
állítására, illetve fogyasztására történő kereslet. A piacok 
szerepe is lényegesen változott. Hogyan és miben látja ennek 
fontosságát, melyek a jövőbeli elképzelések, perspektívák?

- A piacok népszerűsítését folytatjuk. A helyi termelőknek na-
gyon lényeges ez, nemcsak azért, mert a helyi gazdaság egyik mo-
torjáról van szó, hanem azért is, mert egy egészséges légkör ural-
kodik ezeken a piacokon. Nagy légtér, szabad levegő jellemzi eze-
ket a tereket. Fontos, hogy az áruk mennyisége és minősége kifo-
gástalan, és a kormány által kiadott szabályok alapján semmi aka-
dálya nincs ezek látogatásának. A termelők folyamatosan el tud-
ják látni a vevőket. A vevők pedig termelési- és értékesítési biz-
tonságot tudnak adni a piacok szereplőinek. Így tehát elmond-
ható, hogy a továbbiakban is a gazdaság élénkítésének nagyon 
fontos eszköze és tere a piac. A másik fontos dolog, hogy van egy 
új kezdeményezésünk, amely az Alföld Szíve Kamrája nevet vi-
seli. A megye termelőit igyekszik ez a kezdeményezés összefog-
ni. A termelők árujának a helyi kínálatban történő megjelente-
tése a pandémia időszakában is komoly felkészülést igényel tő-
lünk. Ezáltal elsőként Szolnokra, majd a megye többi településé-
re is el tudjuk juttatni termékeinket, sőt a megye határain kívül-
re is tervezzük.

- A nagykunsági gazdák milyen felajánlásban vettek részt 
és kikhez jutottak el termékeik?

- A gazdák felajánlásaként rászoruló családok között osztot-
tunk ki kétezer darab paradicsom- és paprikapalántát Szolnokon. 
A zöldségpalánták szétosztásában Molnár Iván képviselő és Kiss 
Józsefné, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének alelnöke volt segítsé-
gemre. Mindig örülünk, ha segíthetünk. Annak pedig különösen, ha 
ez helyi termék előállítására és fogyasztására ösztönöz. Természe-
tesen a későbbiekben lesz folytatása is ennek a kezdeményezésnek.

- 2020 a Nemzeti Összetartozás Éve is. Milyen formában 
kerül sor a megemlékezésre?

- Az idei évben talán még inkább odafigyelünk erre az alkalom-
ra. Meghittebb lesz ez a pillanat, amelyet együtt fogunk tudni töl-
teni online felületen. A megemlékezés identitásunk megerősítésé-
re is szolgál majd, lélekben pedig együtt tudunk lenni a határain-
kon túl élő magyarokkal is. A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmá-
ból június 4-én 18.00 órakor mindenkit várunk a www.facebook.
com/jnszm közösségi oldalunkra, online megemlékezésünkre.

Brehó Mónika  

„A Tisza-tavi térség, kiemelt turisztikai fejlesztési térség”
- interjú Hubai Imrével, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével -
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Az előző lapszámunkban már beszá-
moltunk róla, hogy a Nexus Közösség és 
a Biopeti Kft. közös szervezésben ado-
mányt juttatott el a Kátai Gábor Kórház 
dolgozóinak. 

Értesüléseink szerint második alkalom-
mal került sor az adományozásra. Most nem 
csupán a külső védekezésre - mint példá-
ul a maszkhasználatra és kézfertőtlenítésre 
-, szerették volna a hangsúlyt fektetni, ha-
nem a kórházi dolgozók immunerősítésé-
re is, hogy a szervezetük ellenállóképessége 
erős maradhasson a vírus okozta behatá-
sokkal szemben.

- Célunk elérésében partnerekre, barátokra ta-
láltunk, hiszen a Fűben-Fában Biopatika felaján-
lásával, eddig nem látott mennyiségben juttat-
tunk el adományokat a kórház számára - mond-
ta a Nexus Közösség elnöke, Ökrös Dávid. 

A Fűben-Fában Biopatika képvisele-
tében Horváth Andrea Klaudia meg-
erősítette, hogy a jövőben is folytatód-
ni fog az együttműködésük a Nexus 
Közösséggel. Így tovább képviselhetik 
az általuk is vallott értékeket, amelyek 
Karcag városához, a karcagi emberek-
hez köthetők. Számos alkalommal ren-
deznek programokat az óvodás kor-
osztálytól kezdve az idősebb embe-
reknek is, ezzel is felhívva a figyelmet 
az egészséges életmód fontosságára. 

A felajánlást a kórház dolgozói ne-
vében, Nagyné László Erzsébet fő-
igazgató vette át, aki kiemelte: dicsé-
retes dolog, hogy a fiatalok már má-
sodik alkalommal juttatnak el adomá-
nyokat a kórházban dolgozóknak. 

Elmondta, ezzel a gesztussal min-
den frontvonalban dolgozónak kel-

lemes perceket okoznak, hiszen ezekben a 
vészterhes időkben jó érzéssel tölti el őket 
az, hogy rájuk is odafigyelnek.  

A kórházi dolgozókra a későbbiekben is 
kiemelt figyelmet szán a Közösség, hiszen 
áldozatos munkájukat nem csupán a vész-
terhes időkben, de a hétköznapok során se 
lehet elégszer meghálálni.

Brehó Mónika

Adomány a Kátai Gábor Kórháznak

Május 20-án, szerdán a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium 3/11.A osztályából a négy központifűtés- és gázhálózat-rendszer-
szerelő tanuló Győri József vizsgaelnök és Sánta László, az iskola delegált tanára előtt kezd-
te el a vizsgát. A kapott műszaki rajz alapján kellett összeállítaniuk egy központifűtés- és 
gázhálózat-rendszert. Az elkészült vizsgadarabok értékelése után a tanulók délután az isko-
lában már át is vehették a sikeres szakmunkás-bizonyítványukat Sánta Lászlótól, melyhez 
osztályfőnökük, Fodor Csaba és tanáruk, Kiss László is gratulált. A négy végzett ifjú szak-
munkás közül többen maradnak második szakmát tanulni, vagy érettségizni a Varróban. 

DE

Átvehették a szakmunkás-bizonyítványukat

(...folytatás az 1. oldalról)
Isten Szentlelke egészen átváltoztatta, megújította a pün-

kösdi történés szereplőinek a lelkét és így életét. A Szentlé-
lek képes volt megváltoztatni a pünkösdi emberek lelküle-
tét. Az apostolok lelke a nagypéntekkel kezdődően olyan lett, 
mint a gyenge nádszál. A Krisztus halála és eltemetése után 
félelem, gyávaság tette őket bénulttá. A feltámadás után egy 
kicsit visszanyertek a lelki erejükből, aztán újra visszazuhan-
tak Krisztus elmenetele, az áldozócsütörtök miatt. Olyan lett 
az apostolok lelke, mint a törékeny üveg. A Pünkösd csodá-
ja után egészen megváltoznak. Nem értem hogyan, de olyan 
bátrakká lettek ezek a gyáva, reszkető tanítványok, hogy 52 
nappal Jézus megölése után kiállnak ugyanazon tömeg elé, 
akik akkor halálba küldték a Mestert és tették volna velük 
is, és elkezdenek nekik prédikálni Jézus Krisztusról. Meg-
magyarázhatatlan, pontosabban emberileg megmagyaráz-
hatatlan, hogyan lettek ilyen már-már vakmerők. De a Bib-
lia megmagyarázza: a Szentlélek tette ezt velük. Mert ezt te-
szi az Isten Lelke. Nem elveszi a lelkünket, hanem feljavít-
ja. Másodszor a Szentlélek az értelmet is feljavítja. A lélek 
mellett a megértési képességet is képes az emberekben meg-
újítani. A Pünkösd erre is bizonyíték. A tanítványok és a tö-
meg egyszerre tudós teológusokká lesznek. Csak emlékez-
tetek rá mindenkit, hogy a tanítványok jelentős része halász 
volt. Magyarul egyszerű emberek. A tömeg sem állt másfaj-
ta emberekből. A Szentlélek azonban csodálatos módon meg-
gazdagítja a tudásukat. Hirtelen mindent értenek. A ben-
nük lévő korábban látott, hallott, tanult dolgokból, amit át-
éltek, vagy a hittanórán tanultak összeáll a teljes kép. Mint a 
gyermek, amikor összerakja a kis favonatot, vagy az idősebb a 
puzzle darabokból a Taj Mahalt. Ezeknek ott és akkor össze-
állt, megépült az Isten mennyei terve, az egész kép. A Szentlé-
lek ilyen csodára képes. Mivel felülről jön, így megadja az em-
bereknek a felülről való látást. Képesek vagyunk felülről látni 
azt is, hogy merre vezet az utunk.

Végül a Szentlélek az akaráson is javít. Késszé, sőt képessé 
tesz arra, hogy tegyünk, hogy megtegyünk dolgokat. Péterék 
kijönnek a rejtekhelyről, a tömeg pedig meg akar térni Isten-
hez. A Szentlélek mindig erővel és bátorsággal áldja meg az ő 
gyermekeit. Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelében így 
vall önmagáról: Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, az-
az a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó vég-
hezvitelét nem találom. Ez fontos ige. Nem tudom miért, de 
önmagunktól sajnos nem vagyunk képesek akarni és ten-
ni a jót. Talán azért, mert félünk, hogy kiszolgáltatottak le-
szünk, vagy a tekintélyünk vész oda, ha a jót képviseljük. A 
Szentlélek úgy javítja meg a lelkünket, hogy elveszi a vissza-
húzó erőket az életünkből. Az akadályokat, a gondolati gáta-
kat. Ezért Ő a szabadság lelke. Nem úgy ad szabadságot, aho-
gyan a mindenféle aberráltságra, devianciára hivatkozók te-
szik, hogy éljen a szabad lelkület, hanem úgy, hogy az önhitt-
ségtől és a kishitűségtől is szabadokká tesz minket, így képe-
sek leszünk jó emberekké lenni. 

Hogyan élhetjük át a Pünkösdöt ma is? A Pünkösd nem a 
véletlen műve volt. Az áldott megújulást hozó Szentlélek azért 
jelent meg azoknak a kétezer évvel ezelőtti embereknek az 
életében, mert imádkoztak érte és elmentek elébe a Jeruzsá-
lemi istentiszteletre. Ma sincs ez másként. Tegyük meg a ma-
gunk zarándoklatát. Nem több száz kilométert, csak néhány 
métert kell megtenni a szent református templomunkig. Akik 
imádkoznak és felvonulnak elébe, azok egy személyes meg-
hívót indítanak útnak - az új lelkületet, a tudást, az akarást 
munkáló Szentléleknek. Így kívánok a Református Keresz-
tyén Anyaszentegyházunk egésze nevében áldott Pünkösdöt, 
beteljesedett ünnepi készülődést a Karcagi Hírmondó min-
den Kedves Olvasójának! 

Koncz Tibor karcagi református lelkész, 
a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese

Pünkösdi gondolatok!
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Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Országos Balesetmeg-
előzési Bizottsága által meg-
hirdetett „Zebra-terv” kam-
pányához a Karcagi Rendőrka-
pitányság is csatlakozott. En-
nek keretében a rendőrök 2020. 
május 14-én, csütörtökön a köz-
lekedésbiztonsági szempontból 
kiemelt kockázatú gyalogos át-
kelőhelyeknél végeztek ellenőr-
zést.

Mint Tóth Éva százados elmond-
ta, az akció célja az volt, hogy fel-
hívják a figyelmet a közlekedés 
legvédtelenebb résztvevőinek, a 
gyalogosoknak a biztonságára. 
Az őket ért közlekedési balese-
tek szinte minden esetben szemé-
lyi sérüléssel járnak és igen gyak-
ran súlyos, illetve tragikus kime-
netelűek.

A rendőrök a város frekventált 
helyein - Posta, Tesco, Madarasi út, 
Kálvin út - lévő zebráknál a gyalo-
gosokat és a kerékpárosokat meg-
állították. Fedélzeti kamerával el-
látott civil gépkocsival is figyelték 
a szabálytalankodó gyalogosokat, 
és kiszűrték azokat a gépkocsive-
zetőket, akik nem adtak elsőbbsé-
get a zebrán közlekedő gyalogosok-
nak.

Az egyenruhások a szabályta-
lanul közlekedőket figyelmeztet-
ték és felhívták a figyelmüket a 
közlekedési szabályok betartásá-
nak fontosságára annak érdeké-
ben, hogy ne váljanak közlekedé-
si baleset sérültjeivé, áldozatai-
vá. Tóth Éva szerint fontos, hogy 
a járművezetők fokozott figye-
lemmel és óvatossággal közelít-
sék meg azokat a helyeket, ahol 
gyalogosok hirtelen megjelenésé-

re lehet számítani. A gyalogosok-
nak pedig az úttesten való átha-
ladás előtt meg kell győződniük 

arról, hogy biztonságosan át le-
het-e kelni.

DE

„Zebra-terv” akció Karcagon

- Az Országos Rendőr-főkapitányság 
2020. május 31-ig meghosszabbította az új, 
tíz hónapos időtartamú szakképesítést adó 
rendőrképzésre történő jelentkezési határ-
időt.

- Olyan 18 és 55 év közötti érettségivel 
rendelkező magyar állampolgárok jelent-
kezését várjuk, akik büntetlen előéletű-
ek, állandó bejelentett belföldi lakóhely-
lyel rendelkeznek, valamint egészségileg, 
pszichikailag és fizikailag alkalmasak.

- Önálló intézkedésre jogosult, szakma-
ilag felkészített járőrként a rendőrség köz-
rendvédelmi, közlekedésrendészeti, határ-
rendészeti szakterületén teljesíthetnek szol-
gálatot, vagy a bevetési egységek csapaterős 
feladatainak ellátásában vehetnek részt.

- A képzés ideje alatt a rendőrség in-
gyen biztosítja a „B” kategóriás vezetői 
engedély megszerzését, napi háromszo-
ri étkezést, táblagépet vagy laptopot, úti-
költséget, valamint a kollégiumi elhelye-
zést.

- A Legyél Te is rendőr facebook olda-
lon, vagy a police.hu weboldalon.

Brehó Mónika

Folytatódik a rendőrképzés

- Milyen képzést szervez az Országos 
Rendőr-főkapitányság?

- A képzés sikeres elvégzését követően hol 
tudnak elhelyezkedni a végzettek?

- A képzéssel kapcsolatban hol kérhető 
részletesebb információ?

- A jelentkezők számára mit tud biztosí-
tani a képzés ideje alatt a rendőrség?

- Kiknek a jelentkezését várják?

Sinainé Kohlberger Tímea rendőrhadnagy, főelőadóval az Országos 
Rendőr-főkapitányság által útjára indított képzésről és annak részle-
teiről beszélgettünk. 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. június 5-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Hétfőtől újranyitottak 
az óvodák

A Kormány döntött az óvodák 2020. május 25-ei újranyitásáról. 
Ennek megfelelően a Madarász Imre Egyesített Óvoda kilenc óvo-
dája a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik hétfő óta. A 
részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetőt kérdeztük.

- Intézményünk készen állt az óvodák teljes körű újranyitására, amely-
hez nagymértékben hozzájárul az elmúlt közel két és fél hónap alatt meg-
valósult takarítási, karbantartási feladatok elvégzése az ügyeleti rendszer 
működtetése mellett. Ezen intézkedéssel egyidejűleg óvodai gyermekétkez-
tetés csak az óvodai ellátás keretein belül igényelhető. A gyermekek napi 
háromszori étkezésben részesülnek, a folyadékellátásuk az egész nap fo-
lyamán biztosított, így kérem otthoni ételes dobozokat, kulacsokat, játé-
kokat, alvókákat ne hozzanak be az óvodába - kéri a vezető, aki arról is 
szólt, hogy a kialakított és elvárt személyi és környezeti higiénére vo-
natkozó előírásokat, ajánlásokat továbbra is fokozottan betartják. Gu-
lyás Ferencné intézményvezető megköszöni a szülőknek, hogy a kiala-
kult járványügyi helyzetben gyermekeik nevelésében helyt álltak ott-
honi körülmények között, hogy partnereik voltak a járvány lassításá-
ban, megfékezésében, s hogy a bevezetett szabályokat elfogadták és be-
tartották.

Az újranyitás előtt az elmúlt héten három óvodában jártunk és néz-
tük meg az ügyeleti ellátásban folyó munkát.

A Kuthen úti Óvodában az ügyelet ellátása mellett a „Karcagi óvo-
dások tarka-barka perceibe” is bekapcsolódnak, valamint a szociális 
otthonba is besegítenek a dajka és maszkokat is varrtak - tudtuk meg 
Balajtiné Sütő Margit óvodavezetőtől. Az ügyeletet egyre többen ve-
szik igénybe, s velük ötfős kiscsoportokban foglalkoznak az óvodape-
dagógusok. A jó időben sokat vannak a kicsik az udvaron, a szabad 
levegőn, ahol nagyokat játszanak. A tarka-barka perceket a szülők 
örömmel vették, mert így még tartalmasabbá tudják tenni az otthon-
létet gyermekeikkel - fogalmazott a vezető, akitől megtudtuk, hogy 
az  ősszel iskolába menő gyermekek külön feladatokat is kapnak. Az 
elmúlt hetekben több új óvodai pályázatot írt Balajtiné Sütő Margit 
kolléganőivel, s a korábbi nyertes pályázataikat is aktualizálták a ki-
alakult helyzethez igazítva. Galsi-Nagy Andrea óvodapedagógus dél-
előttönként otthonról kapcsolódik be a tarka-barka percekbe: mesél, 
énekel, bábozik és kézműves feladatokat ad az óvodásaiknak. A szü-
lők visszajelzései alapján örömmel vesznek részt a virtuális feladatok 
megoldásában a kicsik.

A SZIM Óvodában kertészkednek, tollasoznak, bicikliznek, kony-
hakertet gondoznak és sokat kézműveskednek az óvodai ügyeletet 
igénybe vevő gyermekek is a dajka és óvodapedagógusokkal - tudtuk 
meg Szabóné Szentesi Mária vezetőtől.

- Egyre több gyermek jár már az ügyeleti rendszerben is az óvodánkba, 
akikkel ötfős csoportokban foglalkozunk, így nemcsak a gyermekek egyé-
ni fejlesztését tudjuk megoldani, de fiatal, ötletgazdag óvónő kolléganő-
im kreativitásukat is megmutathatták. Van, aki a tarka-barka percekben 
vesz részt, volt, aki maszkot varrt és pályázatokat is írunk az ügyeleti el-
látás alatt. Zárt közösségi csoportunkban az otthonlévő ovisainkat tájé-
koztatjuk az udvar szépítéséről, az újonnan kialakított autópályáról, de 
készítünk nekik videót, és kapnak feladatokat is, amit aztán annak meg-
valósítása után a szüleik lefotózva visszaküldenek nekünk, így mi is lát-
juk hogyan fejlődnek ovisaink - fogalmazott a vezető. 

- Hogyan is telnek március 16 óta az ügyeleti napok a Kinizsi úti 
óvodában, erről Molnárné Orosz Csilla óvodavezetőt kérdeztük.

- Az ügyeleti rendszerben csak a dolgozó szülők gyermekeit fogadtuk, 
viszont lehetőség van arra, hogy a háromszori étkezést a szülők igénybe 
vegyék. Az óvodából délben vihetik el a szociális otthon biztosította ételt 
a szülők. A háromszori étkezést naponta 45-48 gyermek veszi igénybe. 
Az ügyelet ideje alatt az óvodában a fertőtlenítés folyamatos volt, a daj-
ka nénik, a fűtő-karbantartó végzik ezt. Az óvodánk több pályázatba is 
bekapcsolódott, kolléganőimmel ezeknek a dokumentációs részét végez-
tük, illetve végezzük. A gyerekek a konyhakertünket együtt gondozzák 
a felnőttekkel, három óvónő pedig besegít az egyre növekvő gyermeklét-
szám miatt a Csokonai úti óvodában a kicsik ellátásába.

SZIM Óvoda

Kinizsi úti Óvoda

Kuthen úti Óvoda

Összeállította: DE



6 2020. május 29.

2020. május 29. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Gyermekpercek
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: előttünk álló városi programok, 
 rendezvények
 Karcagi hírek
 - Strandnyitás Berekfürdőn
 - Verekedés volt a hétvégén
 - Sokan voltak a Tisza-tónál a hétvégén
 - Megyei elismerés
 - Élet a Takács Péter úti Óvodában
 - Kinyitott a bereki játszótér is
 - Örülnek a helyi vállalkozások 
 az adócsökkentésnek
 - Kevésbé volt csapadékos az április
 - A Pusztai Róka Nomád Hagyo-
 mányőrző Egyesület tervei
 - Térzene
 - Újra lehet étteremben étkezni
 - A mezőgazdaság helyzete a vírus 
 alatt
 A Pénzügyminisztérium tájékoztató 
 percei
 Háttér
 Vendég: Hubai Imre, a JNSZ Megyei 
 Közgyűlés elnöke
 Téma: megyei aktualitások
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör
21.50 Nagykunsági Krónika

2020. június 01. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Így nem játszunk mi 
 - Karantén Színház 

2020. június 02. kedd 
(ism. 2020. június 03. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.25 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.15 Térzene: In Medias Brass

2020. június 04. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Gyermekpercek
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 A Pénzügyminisztérium tájé-
 koztató percei
 Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 A Nemzeti Összetartozás Napja

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 30. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)        
9.00-19.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Május 31. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

Június 1. (Hétfő)
MuNKASZüNETI NAP
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)  
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. május 22. 
Varga Erika - Nagy Lajos
2020. május 22.
Bodnár Dóra - Hodosi Gergő
2020. május 22.
Turai Dóra - Tóth Ferenc
2020. május 23.
Szatmári Edina - Nagyházi 
Gergely
2020. május 26.
László Vivien - Kovács 
Krisztián

Születés
2020. május 21.
Váradi Etelka - Bak Lajos
Kg., Dráva utca 6.

Dániel Dominik
2020. május 23.
Nagy Anita Ágnes - Czinege 
Attila
Kg., Délibáb utca 88.

Lajos
2020. május 26.
Gujdi Franciska - Nagy Gábor
Kg., Kórház utca 23. 

Dominik

Halálozás
Takács László 
 (1937)
Egedi János 
 (1931)
Mátyus Péterné 
(Kabai Erzsébet) 
 (1933)

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 30-31.   
dr. Domán György Karcag, Ady Endre u. 58. Tel.: 06/30-434-5950

Lapzárta: 
2020. június 2. (kedd) 12.00 óra

A Magyar Honvédség a koronavírus-járvány miatt 
egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek 
is szeretne alternatívát kínálni.

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélheté-
se került veszélybe. A honvédség őket is szeretné megszólí-
tani, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet kínál-
va számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a szakem-
berek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy első körben 
lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék 
őket, elérhetőségeik megtalálhatók a www.iranyasereg.hu és 
a www.hadkiegeszites.hu oldalon.

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhat-
nak: a szerződéses katonai szolgálat folyamatos munkavi-
szonyt biztosít, míg a tartalékos szolgálat azoknak szól, akik 
tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretné-
nek részt vállalni a honvédelmi feladatokból. A jelentkezési 
feltételek közt szerepel a magyar állampolgárság, az állandó 
belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, va-
lamint az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság.

A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kí-
vül változatos munkakörülmények, valamint számos szak-
mai kihívás várja a leendő katonákat: nálunk a tehetségtől, 
a hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki milyen sikeres 
lesz, a honvédség pedig támogatja a katonák további szak-
mai fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egyből a terepen 
lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, viszont a támoga-
tó beosztások ugyanolyan fontos szereppel bírnak és – nem 
utolsó sorban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a 
korábban megszerzett civil képesítéseiket is hasznosíthassák.

Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, hétfő-
től csütörtökig 8.00-15.30 óra között, pénteken pedig 8.00-
12.00 óráig van lehetőség. A toborzóiroda munkatársai ké-
rik ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés 
mellett döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket telefo-
non, vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi rend-
szabályok miatt előforduló várakozást.

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI 
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ
Cím: 5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.; 

Telefon: +36 (56) 505-159
E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu

A járványügyi helyzetben 
is folyamatos a toborzás

Fotó: Nagy Ferenc Márton őrvezető
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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.
Garázst vásárolnék Karcagon, 
a Szent István sugárút 1-5-ben, 
vagy a közelében. Azonnal fi-
zetek! Tel.: 06/30-713-7254. 
A tiszti lakásokban városköz-
ponti, másfélszobás lakás, zárt 
udvarral, pincetárolóval eladó. 
Irányár: 13M Ft. Tel.: 06/70-364-
4967.
Városközponthoz közeli, két-
szintes 130 m2-es kockaház, kis 
udvarral, fúrt kúttal, 2 fürdő-
szobával eladó. Irányár: 20M Ft. 
Tel.: 06/70-364-4967.
Karcagon a Varró utcán, 60 m2-es, 
2 szobás lakás eladó. Tel.: 06/30-
647-7369.
Karcagon, a Rózsa utca 14. szám 
alatt, 700 m2-es, összközműves 
telken, régi típusú családi ház 
eladó. Tel.: 06/30-656-9406.
Karcagon, a Koppány utcán, ré-
gi típusú, felújításra váró ház, 
megosztható portával eladó. 
(2 szobás, fürdőszobás, cserép-
kályhás.) Tel.: 06/30-480-4994.
Eladó Karcagon a városköz-
pontban, két generációs, te-
tőteres, jó állapotú, gáz- és 
cserépkályhafűtéses, teher-
mentes, vállalkozásra is alkal-
mas, kertes családi ház (ga-
rázzsal, alsóépülettel) reális 
áron. CSOK igényelhető rá! Tel.: 
06/70-300-9730.

Állat
Nyulak eladók kedvező áron! 
Tel.: 06/30-849-6963.

140 kg-os hússertés eladó. Tel.: 
06/30-612-5117.

Társkeresés
40-es, karcsú, hosszú hajú 
hölgy társát keresi egy életre. 
Tel.: 06/70-425-3908.

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 gom-
bos mellényt, színes szódás-
üveget, miskakancsót, régi ke-
rámiákat, mindennemű régi-
séget, 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.
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 
szerszámok, asztalok, székek, 
szekrények és TV eladók. Tel.: 
06/30-216-9216. 
Egytengelyes traktorutánfutó, 
faredőny (180x160-as), mosdó-
kagyló, villanymotor (380 V-os, 
1100 W-os, 2850 fordulatos), 
zártszelvény (160x160-as) és 2 
db ajtólap (90x205-ös) eladó. 
Tel.: 06/70-560-7569.
Eladó minőségi tűzifa (100x 
100x170 cm) szálában bükk, 
tölgy (25.000 Ft/fm), ugyanitt 
kalodában (28.000 Ft). Ingyen 
fuvar! Tel.: 06/70-351-6936.
Simson Schwalbe segédmo-
tor megkímélt, jó műszaki ál-
lapotban, betegség miatt ol-
csón eladó. Alku lehetséges. 
Tel.: 06/30-472-6237.
Eladó új Hajdu centrifuga (soha 
nem használt), pillérzsalu, zsa-
lukő, térkő és új kéménytégla. 
Tel.: 06/30-647-6496. 
Cefréshordók, hegesztőgép, 
kompresszor, kandalló (fafűté-
ses) eladó. Tel.: 06/30-647-6496.
Eladó 20-as, bordó színű, na-
gyon szép állapotban lévő 
fiúkerékpár, valamint cipős 
szekrény és előszobafal. Tel.: 
06/30-530-1134.
Eladó rézmozsár, antik tük-
rök (több méretben), csen-
gő, juhászfokos, kolomp (szíj-
jal együtt), jó állapotban lévő, 
nagyméretű tetőcsomagtartó 
(autóra), satu, kalapács (nagy-
méretű), új szerszámosláda 
(autóba). Tel.: 06/70-300-9730.

Eladó 1 db újszerű 2 személyes 
sátor, 1 db 4 személyes katonai 
sátor, kerti úszómedencék (ki-
csi és nagyobb méretű), úszó-
gumik és vízi játékok, kempin-
gezéshez gázmelegítő, székek, 
gumimatrac, egyéb tárgyak. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó madárkalitkák (kicsi és 
nagyobb méretű), 1 db gyer-
mekheverő,  gázkályha (2 
égős, sütős), csillárok, guru-
lós tálalókocsi, 1 db 4 szemé-
lyes konyhai sarokülő, 1 db 
faragott, új állapotú fali téka 
(tölgyfából). Tel.: 06/70-300-
9730.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát 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 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, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubikmunkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, udvartakarítást, 
padlástakarítást, sírhely és sír-
kőtisztítást, épületbontást, te-
reprendezést, lomtalanítást 
vállalok 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 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást. Tel.: 06/30-
785-0690. 
Azonnali kezdéssel gyakorlattal 
rendelkező villanyszerelőt és 
segédmunkást keresünk. Tel.: 
06/30-329-0726.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton-szerelést, kül-
ső homlokzatfestést, csator-
nafestést, hőszigetelést válla-
lok. (Balogh Lajos, megbízha-
tó, öreg szaki.) Tel.: 06/70-530-
0852.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
OLVASÓINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
NEM VÁLLAL 

FELELŐSSÉGET!

Tűzifa (akác, tölgy) 
méteres vagy 

konyhakész eladó. 

06/70-384-5283

 - Munka- és termelésvezető - munkavezető (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Vas- és fémszerkezeti lakatos - lakatos, szerszámké-

szítő, esztergályos (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Motorfűrész kezelő (Karcag),
 - Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépkezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si 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:

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 11.30 óráig

Kedd: 
8.30 - 11.30 óráig

Szerda: 
8.30 - 11.30 óráig

Csütörtök: 
8.30 - 11.30 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.
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HÍREK

Az Agrárminisztérium - a jelenleg is elérhe-
tő támogatási formák mellett - a Gazdaságvé-
delmi Alap által biztosított 25 milliárd forint-
nyi többletforrás felhasználásával több olyan 
támogatási konstrukciót hirdet meg, amelyek 
segítik az ágazat termelőit, élelmiszeripari vál-
lalkozásait a koronavírus-járvány gazdasági 
hatásainak kezelésében.

A támogatási programok célja Magyaror-
szág élelmiszerellátási biztonságának fenntar-
tása és termelési kapacitásainak megerősíté-
se, ezzel pedig a munkahelyek védelme. Ezek 
a kezdeményezések csaknem 35 ezer vállal-
kozást - mintegy 140 ezer foglalkoztatottat 
érintenek. A többletforrásból 24 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak 
az élelmiszeripar, a dísznövény-, a zöldség-, a 
bor-, a sertés-, a baromfi-, a hal-, a juh és kecs-
ke-, a nyúl-, a húsmarha- és a tejelő szarvas-

marha ágazat, a méhészet és a lótenyésztés 
szereplői.

A válságkezelési intézkedések finanszíro-
zása érdekében külön 1 milliárd forint visz-
sza nem térítendő többlettámogatásban ré-
szesülnek a zöldség-gyümölcs ágazat terme-
lői, amiből támogathatók termékeik karita-
tív szervezeteken keresztül történő ingyenes 
szétosztása és a termelői szervezetek fogyasz-
tás ösztönzését célzó akciók támogathatók.

A támogatási konstrukciókat a lehető leg-
egyszerűbb formában állították össze, hogy 
mind kérelmezésük, mind kifizetésük a lehe-
tő leggyorsabb legyen. A kérelmek beadásá-
hoz új elektronikus felületet hoznak létre, s a 
beadás a tervek szerint június végétől, három 
ütemben történik, augusztustól pedig üteme-
sen megindul a támogatások kifizetése.

AM Sajtóiroda

Huszonöt milliárd forint többlettámogatás 
az agrár- és élelmiszeripari vállalkozásoknak

Több mint 70 millió forintból újul meg a Kar-
cagi Zsinagóga - tudtuk meg Csillag Barnabás-
tól, a Karcagi Zsidó Hitközség elnökétől.

- Több éves álmunk válik valóra a felújítással, amely az ere-
deti, június végi határidőre elkészül. Gyakorlatilag a tető és 
a külső homlokzat újul meg, beleértve az ablakok védőrács-
szerkezetét is. A több mint 70 milliós felújítás részben a Mi-
niszterelnökség pályázati forrásából, többségében azonban a 
MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Közössége) 
saját beruházásában valósul meg. A munkálatok a Műemlék-
védelmi Hatóság együttműködésével zajlanak. A szakemberek 
történeti kutatást végeztek az épületen és feltárták az eredeti 
színeket, így most is ilyenre lesz színezve a 121 éves Zsinagó-
ga. Az alapszíne világos bézs lesz, a kiugró díszek, pillérek pe-
dig sárgás árnyalatot kapnak - sorolja Csillag Barnabás, aki-
től megtudtuk, hogy a belső felújításra a hitközség veze-
tősége keresi az újabb pályázati forrásokat. Az állványok 
elbontása után megtörténik a belső kert tereprendezése 
és díszkivilágítást is kap az épület.
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Megszépül a Zsinagóga
Vasárnap a karcagi református és 

katolikus templom is kinyitotta a hí-
vek előtt kapuit. Az egyházak veze-
tőit kérdeztük a részletekről, tapasz-
talataikról.

- Még óvatosak az emberek, de már 
vasárnap többen eljöttek a római ka-
tolikus templomba a misére, ahol száj-
maszkot kellett viselni, s egymástól 
1,5-2 méterre ülni. A bejáratnál elhe-
lyeztünk kézfertőtlenítőt, amit hasz-
nálni kellett a misére érkezőknek. Az 
adományokat sem a szentmise kereté-
ben, hanem a végén, az ajtónál kitett 
kosárba gyűjtöttük - mondta Gulyás 
Zsolt plébános, érseki tanácsos, aki-
től azt is megtudtuk, a szentáldozás módja 
is változott, s a kézfogás helyett fejhajtás van 
a járványügyi szabályok miatt. Ha távolabb 
is vannak a templomban egymástól az embe-
rek, a lelki közösség sokat jelent nekik és ne-
kem is - árulta el a plébános.

- A Református Nagytemplomba is visz-
szatért a régi istentiszteleti rend. Nagyon jó 
újra itt lenni, hiszen március 15-én volt az 
utolsó istentiszteletünk, de vasárnap már 
igen szép számban voltunk, s ha jobb lesz a 
helyzet, még többen leszünk - véli Koncz Ti-

bor esperes, aki arról is tájékoztatott, 
hogy a nagy rendezvényeket - konfir-
málás, csoportos keresztelés - elha-
lasztották. A Pünkösdöt úrvacsorá-
val együtt tartják a hétvégén, ahol a 
belépéshez biztosított a kézfertőtlení-
tés, a szájmaszk használata itt is köte-
lező. Az előírt védőtávolság az ülte-
tési rendet is meghatározza, így csak 
négyszáz embert tudnak elhelyezni. 
A liturgiát lerövidítették, az elején és 
a végén van csak ének, s az istentisz-
teletet követő kézfogás is elmarad. 
Ugyanezek az előírások érvényesek a 
Kiskulcsosi templomra és a Gyüleke-
zeti házban tartandó bibliaórákra is.
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Kinyitottak a karcagi templomok


