
A kialakult járvány-
ügyi helyzet aktualitá-
sairól, a város egészség-
ügyi intézményeinek 
felkészültségéről, a Kar-
cag Városi Önkormány-
zat képviselő-testüle-
tének felajánlásáról, az 
elmaradó ballagásokról 
és az összefogás erejéről 
is beszélgettünk telefo-
non a város első embe-
rével április 30-án, csü-
törtökön.

- Természetesen a kialakult járványügyi helyzetre 
való tekintettel Karcag város vezetése is időben meg-
tette azokat a szükséges lépéseket, amelyek a helyiek 
egészségmegőrzését szolgálják. Több intézmény, sport-
pálya, egyéb - ahol sok ember megfordulhat - lezárás-
ra, bezárásra került. Tapasztalataim szerint, a helyi la-
kosok fegyelmezetten és türelmesen vették tudomá-
sul és fogadták el az érdekükben meghozott intézkedé-
seket. Az intézmények dolgozói is mind együttműköd-
ve követik és tartják be a megváltozott munkarendet. 
Úgy hiszem, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a saját 
és embertársaink egészségét megőrizzük, és ne alakul-
jon ki városunkban semmilyen olyan veszélyhelyzet, 
amely komolyabb problémát jelenthetne. 

- Valóban. Akár az alapellátás, akár a Kátai Gábor 
Kórház nagyon szigorú és komoly intézkedéseket ve-
zetett be. Magam is ellenőriztem, hogy zsiliprendsze-
ren keresztül lehet bejutni az egészségügyi intézmé-
nyek területére. Azt lehetett és lehet tapasztalni, hogy 
előrelátóan és odafigyelve szervezték meg azokat a fel-
adatokat és intézkedéseket, amelyek a járványveszély 
elkerülését segítik. Természetesen ugyanilyen védelmi 
intézkedések vonatkoznak egyéb, komolyabban látoga-
tott intézményekre is. 

(Folytatás a 3. oldalon...)
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- A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 
Magyarország Kormánya számos intézkedést veze-
tett be. Hogyan fogadták a karcagiak és jelenleg mi a 
helyzet a településen?

- Ebben az időszakban kiemelt figyelem fordul az 
egészségügyben dolgozókra. Természetesen ez alól 
a karcagi Kátai Gábor Kórház szakemberei sem ki-
vételek. 

„Mindannyiunk érdeke, 
hogy saját és embertársaink 

egészségét megőrizzük”

- interjú Dobos László polgármesterrel - 

Az Orbán Viktor miniszterelnök, Kö-
vér László házelnök, Kocsis Máté, Kósa 
Lajos, Varga Mihály, Németh Zsolt és 
Hörcsik Richárd (Fidesz), valamint 
Harrach Péter (KDNP) által jegyzett elő-
terjesztést 126 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében fogadta el a parlament május 
2-án, szombaton.

A politikai nyilatkozatot április 27-én, 
hétfőn dr. Fazekas Sándor földügyi kor-
mánybiztos, országgyűlési képviselő is-
mertette parlamenti felszólalásában, majd 
kérte a képviselőket, hogy támogassák a 
benyújtott javaslatot.

A nyilatkozat szövege szerint az Or-
szággyűlés tisztelettel emlékezik meg az 
ország állami önrendelkezésének 1944. 

március 19-én történt elvesztését köve-
tő első szabadon választott népképviselet 
1990. május 2-i megalakulásáról, amely 
- az alaptörvény szerint - „hazánk új de-
mokráciájának és alkotmányos rendjének 
kezdete”. A szabad országgyűlés az ettől 
a jogtól évtizedekig megfosztott magyar 
polgárok demokratikusan kinyilvánított 
akaratából jött létre.

Az Országgyűlés tagjai fejet hajtanak 
mindazon magyarok helytállása előtt, 
akiknek hűsége, szabadságvágya, bátor-
sága, áldozatvállalása elengedhetetlen 
volt ahhoz, hogy „a magyar nép ismét 
önnön kezébe vehesse sorsát” - olvasha-
tó a szövegben.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Politikai nyilatkozatot fogadott el az Országgyűlés 
a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról

Rendkívüli biztonsági in-
tézkedések közepette, a 
szokottnál egy órával ké-
sőbb, kilenc órakor a ma-
gyar nyelv és irodalom, és a 
magyar mint idegen nyelv 
tárgyak írásbeli vizsgáival 
országszerte megkezdő-
dött hétfő reggel a május-
júniusi érettségi időszak.

Az Oktatási Hivatal tájé-
koztatása szerint hétfőn kö-
zépszinten 68.458-an, emelt 
szinten pedig 2119-en írás-
beliztek 1144 helyszínen. Va-
lamennyi vizsgázónak masz-
kot, a tanároknak kesztyűt 
is biztosítottak. Minden érettségiztető is-
kola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák 
előtt alaposan kitakarították az épülete-
ket, ellenőrizték a mosdók felszereltsé-
gét és tisztaságát, illetve az érettségi ide-
je alatt is folyamatos a takarítás az iskolák-
ban. A tantermekben legalább másfél mé-
teres távolság betartásával legfeljebb tíz 
vizsgázó tartózkodhat.

Városunk középiskoláiban is rendben el-
kezdődtek a vizsgák. A Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnáziumban 73 tanuló, a Szent-
annai Sámuel Középiskola és Kollégium-

ban 90 tanuló, a Karcagi SZC Varró István 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiumában pedig 14 végzős diák kezdte 
meg hétfőn reggel az idei érettségi vizs-
gákat. 

A református gimnázium igazgatójával, 
Tóth Barnával sikerült hétfőn beszélnünk, 
és adott lapunknak egy rövid interjút.

- 73 végzős diákunk vállalta az érettségit 
- tudtuk meg Tóth Barna igazgatótól. Hétfőn 
a magyar középszintű érettségit 70-en az 
iskolában írták, hárman pedig Szolnokon 
az emelt szintűt. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Hétfőn megkezdődtek 
az idei érettségi vizsgák

Képünk a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakgimnáziumban készült
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
„A tudomány je-

lenlegi állása 
szerint…”

(avagy ellenzéki jog- és egyéb 
„tudósok” a parlamentben) (2.)

Legutóbbi jegyzetemet a https://
youtu.be/q7vnYyzm00g hivatkozás-
sal zártam. Ezen a videón egy nemrég 
zajlott internetes, online konferencia 
látható. Címe: „ A járványmatematika 
és egyéb kutatások szerepe a korona-
vírussal szembeni védekezésben”.

Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium szervezte a konferenciát 
azokkal a tudományos kutatókkal, akik 
a kormányt és az OT-et segítik a koro-
navírus elleni küzdelemben és a min-
dennapi tájékoztatásban. Öt tudós 
számolt be a munkájáról a meghívott 
vendégeknek, akik az előadások végén 
kérdéseket tehettek fel az elemző tu-
dósoknak. (A tudományos élet számos 
tagja, politikusok és újságírók, 125-en 
kisérték online az előadásokat.)

Számomra a legérdekesebb az 
utolsó előadás volt, amelyet a Szegedi 
Tudományegyetem Matematikai Mo-
dellező Epidemiológiai Csoportjának 
vezetője, dr. Röst Gergely nemzetközi 
hírű és elismert kutató tartott. Bár a 
felsőfokú matematikához nem értek - 
sőt a mostani középiskolás matemati-
kai érettségin sem valószínű, hogy át-
mennék -, de dr. Röst előadását még 
a laikusok is megérthették. Legalább-
is a védelem irányát és lényegét. Úgy-
hogy Varga Damm Andrea, a Jobbik - 
bár már kétségtelen, hogy Bal-Lik - el-
nökségi tagja is, aki egy héttel ezelőtt 
le akarta mondatni az OT főorvos asz-
szonyát, dr. Müller Cecíliát. 

Az elemző matematikus profesz-
szor választ adott, hogy a visszame-
nőleges adatokból hogyan lehet kö-
vetkeztetni pl. a járvány tetőzésének 
időpontjára, nem túl gyors-e a visz-
szatérés a korlátozások előtti állapo-
tokhoz, stb. Mi befolyásolja pl. az „R” 
indexet, a „reprodukciós számot” -, 
amely azt mutatja meg, hogy egy fer-
tőzött személy hány újabb embert fer-
tőzhet meg egy bizonyos számú fertő-
zöttség esetén. Szemléletesen mutat-
ta be - a német kancellár előadásán 
keresztül -, hogy ez az „R” szám most 
Németországban 1,0. De ha már ez az 
index 1,2 vagy netán 1,3, akkor ez mi-
lyen fertőzöttség, és az egészségügyi 
ellátórendszert mennyire terheli meg. 

Valójában így lehet megérteni, ho-
gyan jöttek ki azok a szükséges ágy-
számok, amelyeket az OT előírt. Amit 
az ellenzéki képviselők konzekvensen 
elferdítve a valóságot, tévesen tártak 
a közvélemény elé. A statisztikai mo-
dellezés - mondta dr. Röst - még azt 
is pontosan megmutatta, hogy a ki-
járási korlátozás elrendelése után mi-
lyen volt a mozgás a lakosság köré-
ben.  Pontosan meg lehetett állapí-
tani a mobilszolgáltatóktól lekért cel-
lainformációk adataiból. Ezért volt az 
a nagy hisztizés néhány 2-sel kezdődő 
személyi számú képviselő esetében. 

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

A Tisza-tavi turizmusról tartott 
tájékoztatót F. Kovács Sándor
Április 28-án, kedden Abádszalókon a szabadstrand 

területén tartott tájékoztatót F. Kovács Sándor. A tér-
ség országgyűlési képviselője beszélt a Tisza-tó turiz-
musáról, illetve a járványügyi helyzetről.

Elmondta, hogy a szakemberekkel közösen már már-
cius végén levélben megkeresték a Tisza-tó Térségi Fej-
lesztési Tanács segítségével a térség önkormányzatait, 
szolgáltatóit, hogy megkezdhessék a károk felmérését, 
és segítő kezet nyújtsanak a turisztikai szereplőknek a 
kormányzati érdekképviseletben.

Ennek érdekében kérték Magyarország miniszterel-
nökét, hogy a Tisza-tavi turisztikai beruházások megva-
lósulását minden lehetséges eszközzel segítse. Szólt ar-
ról is, hogy levélben fordultak a turizmusért felelős mi-
niszterhez, a turizmusirányításért felelős állami szerv ve-
zetőjéhez, olyan konkrét jogszabály-módosítások ügyé-
ben és intézkedések bevezetése érdekében, amelyek a 
turisztikai vállalkozásokat segítik.

A képviselő azt is elmondta, hogy felkeresték a nem-
zeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, 
azért, hogy a vendégek elmaradásával bevételkiesést el-
szenvedő önkormányzatok kaphatnak-e teljes vagy rész-
leges kedvezményt a szabadstrandok idei évi bérleti dí-
jából. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról is 
szólt, hogy egy friss kutatás szerint a magyarok 70%-a a 
veszélyhelyzet elmúltával, a megfelelő óvintézkedések 
betartásával leginkább belföldre szeretne utazni.

- A biztonságnak, a tisztaságnak, a rugalmas foglalás-
nak, a tudatos tervezésnek és a tér iránti igénynek rend-
kívül felértékelődik majd a szerepe - hangsúlyozta a kép-
viselő.

Elmondta, hogy a Tisza-tónál a folyamatban lévő nagy-
szabású fejlesztések, mint a Tisza-tavi Természetbúvár és 
Túraközpont, a raftingpálya, a gátkorona körbekerékpá-
rozhatóvá válása, a nyaralóhajózási program idei elindí-
tása, a szabadstrand család- és látogatóbarát fejleszté-
se mind azt a célt szolgálják, hogy az idelátogatók közül 
mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást, jobban, 
mint eddig bármikor.

Brehó Mónika

Lapzárta: 
2020. május 11. (hétfő) 

12.00 óra

(...folytatás az 1. oldalról)
Hálával emlékeznek a nemzetiszocialista, illetve a 

kommunista diktatúra és az idegen megszállás ellen küz-
dő és a vértanúságot is vállaló honfitársakra, az 1945-
ös és 1947-es nemzetgyűlés demokratikus meggyőző-
désük mellett mindvégig kitartó képviselőire, az 1956-
os forradalom és szabadságharc hőseire, a rendszervál-
toztatás folyamatának nemzet és demokrácia iránt elkö-
telezett előkészítőire és elindítóira éppúgy, mint azokra, 
akik mindennapi munkájukkal, erőfeszítéseikkel, tehet-
ségükkel, szorgalmukkal, gyermekeik felnevelésével já-
rultak hozzá az ország fennmaradásához - tartalmaz-
za a politikai nyilatkozat. Rögzíti azt is: „kegyelettel gon-
dolunk az első szabadon választott országgyűlés elhunyt 
tagjaira, s megbecsüléssel mindazon képviselőtársaink-
ra, akik a rendszerváltoztatás első demokratikus parla-
mentjében, illetve azt követően megbízatásuk lejártával, 
a polgári életbe visszatérve Magyarország felemelkedésé-
ért dolgoztak”.

A dokumentum úgy fogalmaz: a kommunisták több 
mint négy évtizednyi uralma során lepusztított, elsze-
gényített, súlyos adósságokkal terhelt és szellemileg, lel-
kileg is megnyomorított ország helyreállítása történel-
mi súlyú kihívás elé állította az új törvényhozás tagjait. A 
demokratikus és jogállami berendezkedés rövid időn be-
lül megvalósuló felépítését, a piacgazdaság jogi keretei-
nek kialakítását, az ország nemzetközi kapcsolatrendsze-
rének átalakítását, az ország határain kívül rekedt ma-
gyar közösségekért való felelősségvállalás visszailleszté-
sét a nemzetpolitikába „a Szent István-i államszervezés-
hez fogható jelentőségű tettként fogadjuk el, és elisme-
réssel illetjük”.

Ugyanakkor a rendszerváltoztatás továbbvitele során 
hozott döntésekkel nem sikerült gátat szabni a társada-
lom jelentős részét érintő kiábrándulásnak és „a kom-
munista diktatúrát korábban fenntartó csoportok meg-
megújuló uralmi törekvéseinek”. Ezt a posztkommuniz-
musként jelölhető, az ország újbóli lecsúszásának és kül-
ső függésbe kerülésének veszélyét többször felidéző kor-
szakot az új alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépése 
zárta le - áll az elfogadott előterjesztésben.

A nyilatkozat szerint a most megbízatását töltő Or-
szággyűlés tagjai a magyar történelem jeles teljesítmé-
nyei között tartják számon a 30 évvel ezelőtt megalakult 
népképviselet országépítő munkáját, és újólag elkötelezik 
magukat a rendszerváltoztatás célját és értelmét adó ér-
tékek: a szabadság, az alkotmányosság és a nemzeti ön-
rendelkezés mellett.

„Valljuk, hogy csakis a közösség demokratikus akarat-
nyilvánítás útján kifejezett felhatalmazása szabhat irányt 
az állam működésének. Valljuk, hogy csakis egy önma-
gára értékként tekintő nemzet képes szabad akaratnyil-
vánításra. Valljuk, hogy csakis egy, a hagyományaira tá-
maszkodó, de megújulni tudó erős állam alkalmas e sza-
badság külső és belső feltételeinek biztosítására”.

Széchenyi István szavaival vallják továbbá azt is: csak-
is a „saját tengelye körül forgó”, önálló Magyarország ke-
rülheti el, hogy ismét gyarmati sorba süllyesszék, s csak 
egy ilyen Magyarország válhat bármely együttműködés-
ben egyenrangú szövetségessé. „Mi, a megbízatását töltő 
Országgyűlés tagjai 1990. május másodikát visszanyert 
szabadságunk első napjának tekintjük, mely szabadság 
arra adatott, hogy az egymást követő nemzedékek ismét 
naggyá tegyék Magyarországot” - zárul a dokumentum.

Politikai nyilatkozatot fogadott 
el az Országgyűlés a népképviseleti 

rendszer 1990-es visszaállításáról
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INTERJÚHÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
- Tehát ahol előfordulhat az, hogy a vírus terjedése 

felgyorsulhat, szerettük volna döntéseinkkel azt min-
denképpen lelassítani, illetve megakadályozni. Úgy hi-
szem, hogy elérték céljukat az intézkedésekhez fűzött 
reményeink, hiszen egyelőre nem ütötte fel fejét tele-
pülésünkön a koronavírus.

- Számos intézkedést hoztunk meg, kezdve a fertőt-
lenítéstől, a lakosság tájékoztatásán át, a különböző 
eszközök kiosztásáig. Öröm számomra, hogy rendkí-
vül sok felajánlás érkezett. Megható az az összefogás, 
amely városunkban ebben a helyzetben tapasztalha-
tó. Vállalkozók, intézményvezetők, magánszemélyek 
mind-mind megtették felajánlásaikat, amelyek a véde-
kezést segítik. Valóban az is elmondható, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal, az Önkormányzat megfelelő meny-
nyiségű védőeszközöket szerzett be, amelynek kiosztá-
sa a város minden pontjára megtörtént. Ezt megelőző-
en természetesen minden olyan intézményt ellátunk 
védőeszközökkel, amely a tűzvonalban van; legyenek 
azok oktatási, nevelési, egészségügyi, avagy szociális 
intézmények. Tehát az összefogás példaértékű. Szeret-
ném azt is elmondani, hogy a képviselők jó része pénz-
adománnyal is segítette a védekezést, amelyhez min-
den lehetőség adott, ha a helyzet azt megkívánja. 

- Sajnos ez a felemelő és nagy érdeklődésre igényt 
tartó esemény most elmarad. Kívánom a fiataloknak, 
hogy legyenek sikeresek az életben és érjék el a ma-
guk elé kitűzött céljaikat.

- Szeretném megköszönni mindazoknak, akik ezek-
ben a veszélyes időkben kiváló munkát végeznek, és 
időt, pénzt, empátiát, fáradtságot nem kímélve azon 
dolgoznak, hogy a városban ne legyen komoly meg-
betegedési hullám. Had emeljem ki az egészségügy-
ben, a szociális ágazatban, az óvodákban, bölcsődék-
ben dolgozókat. Köszönet a munkájukért! De termé-
szetesen a város azon lakóinak is kijár a dicséret, akik 
különböző szolgáltatásaikkal segítik a mindennapi 
munkánkat. Nagyon örülök, hogy ekkora az összetar-
tás, hiszen ez mindenképpen előremutató jel lehet ar-
ra nézve, hogy sikeresen vesszük az akadályokat. Bí-
zom benne, hogy odafigyeléssel, a higiéniai szabályok 
betartásával, a védőeszközök használatával meg tud-
juk akadályozni azt, hogy a betegség elterjedjen a vá-
rosban. Köszönöm mindenkinek!    

 Brehó Mónika 

„Mindannyiunk érdeke, 
hogy saját és embertársaink 

egészségét megőrizzük”

- interjú Dobos László polgármesterrel - 

- A Karcag Városi Önkormányzat több intézkedést tett 
azért, hogy a veszélyhelyzetben támogassa a védeke-
zést. Melyek voltak a legfontosabbak?

- A veszélyhelyzet miatt elmaradnak a ballagások. 
Mit üzen Polgármester úr a búcsúzó diákok számára?

- Páratlan összefogás tapasztalható ebben a nehéz idő-
szakban a városban. Polgármester úr hogyan értéke-
li ezt?A védekezés következő szakaszában, 

május 4-től, hétfőtől vidéken a korláto-
zások fokozatos enyhítésével, szigorú 
menetrend szerint újraindulhat az élet - 
mondta Szentkirályi Alexandra kormány-
szóvivő a Facebook-oldalán közzétett vi-
deóban május 2-án, szombaton.

Fontos, hogy az idősekre továbbra is 
fokozottan kell vigyázni, Budapesten és 
Pest megyében pedig a koronavírus-fer-
tőzöttek, illetve az elhunytak magas szá-
ma miatt maradnak a korlátozások. Így 
például ott továbbra sem használhatók a 
vendéglátó egységek kerthelységei, tera-
szai, és továbbra is csak az élelmiszerbol-
tok, drogériák és gyógyszertárak működ-
hetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 
15 órakor bezár. Ugyanakkor vidéken 
hétfőtől a bevásárlóközpontok már ren-

des nyitvatartással működhetnek - közöl-
te a kormányszóvivő.

A Budapesten és Pest megyében élők 
továbbra is csak alapos indokkal hagy-
hatják el otthonukat, nem tanácsos vi-
dékre utazniuk, például nem mehetnek 
vidékre strandolni, és továbbra sem hasz-
nálhatják a játszótereket - tette hozzá.

Országszerte továbbra is érvényes a 65 
év felettiek vásárlására fenntartott 9.00 és 
12.00 óra közötti idősáv, a rendezvények 
pedig mindenütt tilosak augusztus 15-
éig, kivéve a temetéseket, az esküvőket és 
az egyházi eseményeket. A lakodalom is 
rendezvénynek számít, ezért augusztus 
közepéig nem lehet megtartani - jelezte 
Szentkirályi Alexandra.

MTI

Vidéken szigorú menetrend 
szerint újraindulhatott az élet

Hétfőn megkezdődtek 
az idei érettségi vizsgák

(...folytatás az 1. oldalról)
- Elég hosszú és izgalmas felkészülé-

sen vagyunk túl, és csak bízunk benne, 
hogy minden rendben lesz. Amikor ki-
derült, hogy írásbeli érettségire kell szá-
mítani, onnantól kezdve próbáltuk a vé-
dőfelszereléseket beszerezni, de a kor-
mány által biztosított felszerelések is 
időben megérkeztek. A jogszabály-
ok által előírt hátteret is megteremtet-
tük. A legtöbb vizsgázónk a mai napon 
van, a 70 főt hét tanterembe helyeztük 
el, a következő napokban már keveseb-
ben lesznek. A kollégáimat megkérdez-
tük, hogy ezek mellett a feltételek mel-
lett vállalják-e az ügyeletet. Mondha-
tom, mindannyian vállalták, átérezve a 
feladat súlyát, a diákjainkért való felelős-
séget. A mai napon a 7x4 óra ügyelet-
re van igény, van, aki több órát is vállalt, 
van folyosói ügyelet, és tartalékügyelet 
is. A reggeli érkezést is úgy osztottuk be, 
hogy ne alakuljon ki csoportosulás a di-
ákok között, akik a beléptetéskor kap-
ták meg a szájmaszkot és a kesztyűket, 
a tantermekbe pedig fertőtlenítőszert is 
kihelyeztünk.

- Beszélgetett a diákokkal. Milyen ér-
zésekkel ültek ma le vizsgázni?

- Nagyon vegyes érzelmekkel, de ha 
már ennyit készültek az érettségire, sze-
retnének túl lenni a vizsgán. Nagyon hi-
ányolták az utóbbi időben a tanárokkal 
való személyes kapcsolatot, ezt mi is, hi-
szen nem láttuk az arcukat, tekintetüket, 
hogy mi az a pont, amiben még segíte-
nünk kellene nekik. A vizsga elkezdődött, 
s minden diákunk a boríték mellé kapott 
egy Bibliát is, mert úgy véltük, ennek a 

lelki támogatásnak is örülnének a vizsgák 
közben.

- Rengeteget ismételtem, igyekeztem 
beosztani az időmet, sok videót meg-
néztem és hozzáolvastam a témákhoz 
- mondja Poharánszki Petra Anna, aki na-
gyon izgul, szeretné, ha jól sikerülne a 
magyar vizsgája. - Kifejezetten kedven-
cem nincs, Radnóti Miklósnak, Petőfi-
nek, Mikszáthnak is örülnék. Az, hogy 
maszkban kell érettségizni nagyon za-
var, akár a kesztyű, de muszáj koncent-
rálnom. Igyekszem magam a lehető leg-
jobban lenyugtatni, s koncentrálok, hi-
szen ezen a négy órán a jövőm múlik. Az 
Állatorvos-tudományi Egyetemen sze-
retnék továbbtanulni, ehhez viszont na-
gyon jól kell, hogy sikerüljön az érettsé-
gim.

- Én is sokat tanultam, s irodalomtaná-
rom mondatait is megfogadom. Azt kér-
te, ne izguljak, figyeljek a költői képek-
re, alakzatokra, megtanultam a műfaji 
jellemezőket és figyelek az időre, mert 
az nagyon gyorsan eltelik - mondta Cséti 
Gabriella, aki szeretné, ha novellaelem-
zés lenne a feladatok között, vagy kér-
vény, hivatalos levél írása. A maszk, kesz-
tyű szemüvegesként nagyon nehezítő 
körülmény, igyekszem anyukám taná-
csát megfogadni, hogy ne foglalkozzak 
vele, a feladatra koncentráljak. Én a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem pénzügy-
számvitel szakára készülök, így holnap 
emelt szinten fogok matematikából írni 
Szolnokon. 

VÁRoSunK Minden éReTTSégiző di-
ÁKjÁnAK SoK SiKeRT KíVÁnunK éS AzT, 
Hogy TeLjeSüLjeneK Az ÁLMAiK!
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INTERJÚ

- interjú Kun Csilla intézményvezetővel -

- Magyarország kormánya 2020. március 11-
től veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus- 
járvány elleni védekezés érdekében. Ez a gyakor-
latban különleges jogrend és számos korlátozó 
intézkedés bevezetését jelentette, amely intéz-
ményünk, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Szociális Szolgáltató Központ működését is 
érintette. A szolgáltatások nyújtása napjainkban 
nagy kihívást jelent számunkra, hiszen olyan 
helyzetben, olyan körülmények között kell biz-
tosítani, amelyre még nem volt példa.  A koro-
navírus fertőzés ellen az egyik legfontosabb vé-
dekezési mód a személyes kontaktusok kerülé-
se, ezért ennek érdekében a Család- és Gyermek-
jóléti Központban az általános ügyfélforgalmat 
megszüntettük. Tevékenységünk elsődlegesen 
krízishelyzetekre korlátozódik, de sürgős eset-
ben a személyesen történő kapcsolatfelvételre le-
hetőséget biztosítunk előzetes időpont egyezte-
téssel. Kérem, hogy ügyfélfogadási időben sze-
mélyesen csak nagyon indokolt esetben keres-
sék fel az intézményt, és nyomatékosan kérem, 
hogy ezekben az esetekben mindannyiunk kö-
zös érdekében maradéktalanul tartsák be az elő-
írt óvintézkedéseket. Természetesen a gyerme-
kek veszélyeztetettségével, az egyének, családok 
krízishelyzetével kapcsolatos jelzéseket tovább-
ra is fogadjuk, családlátogatásra azonban csak 
az előbb említett esetekben - súlyos veszélyezte-
tettség, krízishelyzet - kerülhet sor. Az ügyinté-
zést, a konzultációt, a kapcsolattartást elsősor-
ban telefonon, elektronikus úton végzik kollé-
gáim. A veszélyhelyzet ideje alatt a kapcsolattar-
tási szolgáltatásunk és a jogi tájékoztatásnyújtás 
szünetel. Pszichológiai tanácsadás keretében te-
lefonon történő konzultációs lehetőséget bizto-
sítunk, amelyet a 06/30-583-1829-es telefonszá-
mon érhetnek el. Óvodai és iskolai szociális segí-
tőinket a köznevelési intézményekben megadott 
telefonszámon, illetve a 06/59-311-006-os tele-
fonszámon kereshetik fel. 

- Az idősek nappali ellátása az Idősek Klubja 
tekintetében az intézmény épületében teljes fel-
függesztésre kerültek a veszélyhelyzet kihirde-
tését követően, hiszen az idősebb korosztály a 
koronavírus kiemelt rizikócsoportját képvise-
li. A klub működését és szolgáltatásnyújtását át-
alakítottuk, az idősek ellátását önálló életvitelük 

fenntartása érdekében szükséges szolgál-
tatásokkal - bevásárlásban való segítség-
nyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefize-
tés - biztosítjuk a továbbiakban. Az Értel-
mi Fogyatékosok Napközi Otthonában 
(ÉNO) nyújtott szolgáltatásaink szintén 
felfüggesztésre kerültek, az igénybe ve-
vők szintén a koronavírus kiemelt rizikó-
csoportjába tartoznak. A klubhoz hason-
ló módon igyekszünk a napközi otthon 
tagjainak is segítséget nyújtani, a nappali 
ellátás keretében biztosított ételt kiszállít-
juk, bevásárolunk, gyógyszert váltunk ki, 
ha szükséges. A nappali ellátást igénybe 
vevőkkel telefonon folyamatosan tartjuk 
a kapcsolatot, hogy a bezártság, a bizony-
talanság és a megszokott rutinok elvesz-
tése miatti helyzetben egyfajta mentá-
lis támogatást nyújtsunk. Tanyagondno-
ki szolgáltatásunk, valamint a házi segít-
ségnyújtás biztosítása a higiéniai előírások 
betartása mellett folyamatosan biztosított.

- A szociális étkeztetés szolgáltatás nyújtása 
tekintetében is jelentős változás történt, hiszen 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által ki-
adott útmutatónak megfelelően a helyben fo-
gyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg 
kellett szüntetnünk. Ennek megfelelően 2020. 
március 23-ától kezdődően a napi egyszeri me-
leg ételt minden esetben kiszállítással biztosít-
juk. Jelenleg több mint 250 főnek juttatjuk el a 
meleg élelmet, amelynek házhoz szállításában 
az intézmény dolgozói mellett társadalmi gon-
dozók, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Bölcsőde Intézménye dolgozói, egy önkormány-
zati képviselő, valamint a térség országgyűlési 
képviselője nyújt segítséget. Itt szeretném meg-
köszönni a Karcagi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény ru-
galmas, segítő hozzáállását, hogy a megválto-
zott körülményekre való tekintettel is zökkenő-
mentesen tudjuk nyújtani a szolgáltatást.

- A Kormány a 46/2020. (III.16.) rendeletében 
a koronavírus-veszély miatt kialakult helyzet-
ben a házi segítségnyújtásban nem részesülő 70 
éven felüliek ellátását a települési önkormányza-
tok feladatául jelölte ki. Intézményünk a Karcag 
Városi Önkormányzattal együttműködve a kö-
vetkezőkben tud segítséget nyújtani a 70 évnél 
idősebb karcagi lakosság részére: Melegétel ház-
hozszállítás: amelynek keretében napi egysze-
ri melegétel igénylést a 06/59-312-769-es telefon-
számon fogadjuk. Gyógyszerkiváltásban törté-
nő segítségnyújtás: amennyiben a gyógyszerek 

az orvosnál receptre, vagy e-receptre előzetesen 
felíratásra kerültek, a gyógyszertárból a szüksé-
ges gyógyszereket hétfői, szerdai és pénteki na-
pokon házhoz szállítjuk. Alapvető élelmisze-
rek beszerzése: alapvető élelmiszerek és higié-
nés termékek bevásárlásához nyújtunk segítsé-
get, amelyet hétfői, szerdai és pénteki napokon 
házhoz szállítunk. A fenti szolgáltatásokkal kap-
csolatos igényeket (hétfőtől-csütörtökig 7.30-
16.00 óráig; pénteken 7.30-13.30 óráig) az aláb-
bi telefonszámokon (06/59-500-635; 06/59-312-
769; 06/30-570-9331; 06/30-887-7574) vagy az 
idosellataskarcag@gmail.com elektronikus levele-
zési címen jelezzék! A veszélyhelyzetre tekintettel 
eddig 86 fő kért segítséget, és 223 esetben nyúj-
tottunk segítséget főként bevásárlásban, illetve 
gyógyszerkiváltásban működtünk közre. Gon-
dozóink a beérkező igényeket folyamatosan telje-
sítik. A veszélyhelyzet kihirdetését követően in-
tézményünkben is elkezdtük a szájmaszkok var-
rását, amelyek a dolgozók és társadalmi gondo-
zók körében kerültek kiosztásra. Továbbá szol-
gáltatásaink igénybe vevőihez is eljuttattunk 2 
darab szájmaszkot, amellyel szeretnénk hozzá-
járulni a koronavírus elleni védekezéshez. 

A nyitvatartási időn kívül krízis, illetve vész-
helyzet esetén az intézmény által működtetett ké-
szenléti szolgálat a 06/30-570-9611 telefonszá-
mon hívható hétfőtől - csütörtökig 7.30-16.00 
óráig, pénteken 13.30 - hétfő 7.30 óráig. Intézmé-
nyünk mindent megtesz azért, hogy az ellátás, a 
szolgáltatásnyújtás - a lehetőségeket figyelembe 
véve - a továbbiakban is zavartalanul történjen. 
Köszönet érte dolgozóinknak, segítőinknek! A 
szabályok, előírások folyamatos betartásával, be-
tartatásával, egymásra figyeléssel sokat tudunk 
tenni annak érdekében, hogy megóvjuk magun-
kat, szeretteinket és az intézmény szolgáltatásai-
nak igénybe vevőit a járványtól.

Brehó Mónika

- A kialakult járványügyi helyzetre való te-
kintettel Magyarország kormánya számos 
intézkedést vezetett be. Hogyan érintette ez 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ működését? – kér-
deztük Kun Csillát, az intézmény vezetőjét. 

- A járványügyi helyzetben az Idősek Klubja 
és az Értelmi Fogyatékosok Napközi Ottho-
na miképpen tudja ellátni feladatait? 

- Hogyan valósul meg a szociális étkeztetés?

- Milyen segítséget tudnak biztosítani a rá-
szorulók részére, hol és hogyan lehet önöket 
elérni?

„Olyan helyzetben biztosítjuk a szolgáltatásokat, 
amelyre még nem volt példa”
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évtizedek óta foglalkozik kutyák kiképzésével 
Ferenczi Sándorné, aki a munkakutya sportban va-
ló eredményes részvételért és tevékenységéért a 
Meoe Aranykoszorús jelvény kitüntetést vehetett 
át nemrég Mogyorósi istván miskolci elnöktől. 

Ferenczi Sándorné rendszeresen tart kutyás bemutató-
kat óvodákban, iskolákban és rendezvényeken a kiképzés 
mellett, de kutyaiskolát is vezet Karcagon, bár ezek most a 
koronavírus-járvány miatt elmaradnak, és az iskola is zárva. 
Most saját akadályaival udvarukon naponta gyakorol ku-
tyáival. Lányai, Csilla és Andrea mellett már unokái: az isko-
lás Bencuska és Mircsike és az óvodás Dorcsika is magabiz-
tosan vezeti a kutyákat, a nagyobbak már akadályt is ugrat-
nak a német juhásszal és a dobermannal. Voltak már verse-
nyeken is, ahol dobogós helyen végeztek. A járvány vége 
után újraindul a kutyaiskola - ígéri Ferenczi Sándorné.

de

Most otthon gyakorol kutyáival

Kétszáznyolcvan fővel zajlik városunkban 
a Start munkaprogram és a közfoglalkozta-
tás, amelynek részleteit Molnár Páltól, a Vá-
rosgondnokság igazgatójától tudtuk meg.

- Március eleje óta dolgozunk a határban és 
a városközpontban. Ekkor indult a Start mun-
kaprogram, valamint a hosszabb távú köz-
foglalkoztatás. A két program 280 fővel mű-
ködik, 95%-os a feltöltöttség, még van néhány 
helyünk, ahova várjuk a köz-
foglalkoztatásban részt venni 
kívánók jelentkezését. A ko-
ronavírus-járvány viszont ta-
lán bennünket kevésbé érint, 
mint más ágazatokat, a dol-
gozóknak biztosított a védő-
felszerelés, s ezek használata 
mellett a programok végigvi-
hetők. Már ellenőrzést is kap-
tunk, de mindent rendben ta-
láltak, és gratuláltak ahhoz, 
hogy ilyen nagy létszámmal 
újra el tudtuk indítani a köz-
foglalkoztatást. A mi létszá-
munk a környező települése-
kének a sokszorosa - mondja 
a szakember.

- Kiket vonnak be a programba?
- Karcag évek óta a legnagyobb foglalkoz-

tatója a térségnek, s ezek az emberek a reál- és 
versenyszférában, azaz az elsődleges munka-
erőpiacon nem tudnak elhelyezkedni, így mi  
ezt a társadalmi réteget céloztuk meg, hogy 
ne segélyekből, alkalmi munkákból éljenek, 
hanem tisztességes, bejelentett munka mellett 
tudják a hétköznapi költségeket megteremte-
ni. Az idei Start munkaprogram igazodott az 
előző évekhez, vannak értékteremtő és fenn-
tartó programjaink. Gondolok itt a közterü-
leti programra, ahol a közterületek rendbeté-
tele, fenntartása az elsődleges cél, természe-
tesen az utak állapotát sem elhanyagolva. A 
közmunkaprogram pályázaton sikerült asz-
faltozásra forrást nyerni, idén 25 millió Ft-

os keretösszegünk van aszfaltvásárlásra. El is 
kezdődtek az aszfaltozási munkák, próbáljuk 
június-júliusra befejezni a kátyúzási munká-
kat, ha egyéb korlátozást nem vezetnek be a 
járvány miatt.

 - Folynak-e a kertészeti munkák?
- Igen, mezőgazdasági programmal is in-

dultunk 25 fővel, van egy közel 2 hektáros 
kertészet, ahol zöldség- és gyümölcstermesz-
tés folyik. Az ültetési, növényvédelmi mun-

kák végéhez közeledünk. A pályázaton  ön-
tözéshez is nyertünk, amit kiépítettük, s a fo-
lyamatos  öntözéssel nagyon szépen kikeltek a 
növények. Az üvegházunkban is folyik a pa-
lántanevelés. A fagymentes napok után kez-
dődött a palánták kiültetése. Folytatódik a 
belvízrendszer karbantartása is. Több utcá-
ban karbantartási, felújítási és építési munká-
kat hajtunk végre. Talán ez az a program, ahol 
nagyon nehezen tudtuk feltölteni a létszámot, 
szakembereket, szakmunkásokat szinte nem 
is találtunk, így kénytelenek vagyunk betaní-
tott segédmunkásokkal végeztetni a szakipa-
ri munkákat is. A térkő üzemünk is dolgozik, 
a városi beruházásokhoz március óta folyik a 
munka, s egy új gép beszerzése is folyamatban 
van - tudtuk meg Molnár Páltól.
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Márciusban indult a Start munkaprogram

Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhe-
tően újabb zártkert kap útalapot. A részletekről Mol-
nár Pált, a Városgondnokság igazgatóját kérdeztük.

- A Völgyes II-es kertben javában elkezdődtek a munká-
latok, egy pályázat keretében építünk itt útalapot. A Város-
gondnokság kivitelezőként megkapta ezt a pályázati mun-
kát. Az elmúlt években is volt hasonló munkánk, akkor a 
Rokkantkert környékét raktuk rendbe. Most is ugyanolyan 
pályázatot sikerült nyerni, ahol nem kell lakossági önerő 
az út elkészítésére. Június végére közel 600 méteres útsza-
kaszon készül kőburkolat, s várjuk a következő pályázatot, 
hogy le is aszfaltozhassuk. De már ez is megkönnyíti az itt 
lakók, gazdálkodók életét.

- Elég sok zártkert van a városban, mennyiben van 
zúzott köves út?

- Egyre több helyen, mert évtizedes hagyomány a Kar-
cag Városi Önkormányzat életében, hogy útalapokat épít. 
Kezdetben volt olyan konstrukció, amikor a város mellé 
tett több millió forintot, és az adott kertben lakók, gazdál-
kodók is hozzájárultak az építkezéshez. Körülbelül az utak 
30-40%-án van kőalap. A Kertváros ezen részén nagyon 
sokan életvitelszerűen élnek a kertben, sokan vannak azok 
is, akik csak hétvégén vagy esténként jönnek ki ide a városi 
lakásaikból, házaikból.

- Milyenek a visszajelzések?
- Örülnek a tulajdonosok az építkezésnek, egyértelműen 

pozitív visszajelzések vannak az érintett lakosoktól. 
DE

Újabb zártkert kap útalapot
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2020. május 08. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Ha a hegy nem megy... 
 térzene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Vendég: dr. Szalay Annamária
 Téma: a gyógyszerész tanácsai
 Karcagi hírek
 - Érettségi
 - Leltár a múzeumban
 - Kunkapu kiállítás
 - Közétkeztetés az Essennél 
 - Kutyák gondozása a vírus idején
 Vendég: Perge Tibor
 Téma: új dal született             
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör
 
2020. május 11. 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 12. kedd 
(ism. 2020. május 13. 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: Heavy Brass Guys 
 Tuba Quartet

2020. május 14. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Ha a hegy nem megy...
 térzene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: dr. Szalay Annamária
 Téma: a gyógyszerész tanácsai
 Térségi körkép 
 Karcagi hírek
 Vendég: Szatmári János
 Téma: egészséges táplálkozás  
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör

HIRDETMÉNYEK
KARCAG TELEVÍZIÓ

AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA
Pengő Ferenc cégvezető:  

06/30/223-8844
E-mail: karcagtv@mailbox.hu    

Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 
a www.karcagtv.hu oldalon, itt válogathat kedvére 

korábbi híradásainkból is

Május 09. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)    
9.00-18.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Május 10. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

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

Anyakönyv
Születés

2020. április 07.
Farkas Ilona - Tasi Kálmán
Kg., Villamos utca 87.

Zsolt
2020. április 10.
Vadai Alexanda - Vajó Imre
Kg., Bercsényi utca 33.

Alexandra
2020. április 12.
Balogh Natália - Szikszai 
Imre István
Kg., Madarász utca 36.

Eszter
2020. április 30.
Kiss Mónika - Varga Dávid 
Kg., Kacsóh utca 44. 

Péter
2020. április 30.
Kiss Irén - Varga Attila
Kg., Kungát utca 74.

Milán
2020. május 02.
Makszin Tímea - Herbák 
Péter
Kg., Zöldfa utca 48. 

Alíz

Halálozás
Hopka László 
 (1952)
Csatári Mária Irén 
 (1965)

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 09-10. 
dr. Saliga Viktória  Karcag, Zöldfa utca 25.  Tel.: 06/30-941-5759

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

(Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó (Berekfürdő),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - cso-

portvezető (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:

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Kátai Gábor Kórház

munkatársat keres az alábbi munkakör betöltésére:

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

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

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

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

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

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

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

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

RENDÉSZ

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

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
TELEFONON

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

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

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

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

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

A telefonszám hívása nem ingyenes.
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház el-
adó Karcagon a Kisfaludy 
utcában, 650 m2-es telken. 
Víz, villany, fúrt kút van. 
Tel.: 06/30-525-9622 vagy 
06/30-343-2372.
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.
Garázst vásárolnék Kar-
cagon, a Szent István su-
gárút 1-5-ben vagy a köze-
lében. Azonnal fizetek! Tel.: 
06/30-713-7254.

Állat
Ismét rendelhető hal! 
(Ponty, kárász, folyami har-
csa.) 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 dol-
gait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.

Vásárolnék régi parasz-
ti eszközöket, kolompot, 
rézcsengőt, juhászkampót, 
karikást, körmölőbicskát, 
régi gombos mellényt, szí-
nes szódásüveget, mis-
kakancsót, régi kerámiá-
kat, mindennemű régisé-
get, teljes körű hagyaté-
kot. Tel.: 06/20-996-1346.
Robi 151-es kerti traktor 
(pótkocsival, rotakapával, 
fűnyíró és szivattyúadap-
terrel), kézi vetőgép, ker-
ti szerszámok (kapa, villa, 
stb.), mobil kemence el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.
Régi típusú eszterga-
gép, állványos köszörű, 
rúdacélhajlító, körgyűrű-
hajlító, kovács satu, kovács 
üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.
Tűzifa (akác, tölgy) méte-
res vagy konyhakész el-
adó. Tel.: 06/70-384-5283.
Eladók bontott acél kerí-
téselemek kis és nagyka-
puval. Teljes hossz: 16,5 m. 
Érdeklődni: 9-17 óráig. Tel.: 
06/59-314-352.

Garázs hosszú távra kiadó. 
Gorenje típusú 200 lite-
res hűtőszekrény, továb-
bá 1,78 ha erdő, 1300 m2 
szántó eladó. Tel.: 06/30-
587-9678. 
Nyudíjasként bevásárlást, 
vasalást vállalnék. Ugyanitt 
női kerékpár, kombi hűtő, 
nosztalgia kocsi, 1 db fe-
hér előszobafal eladó. Tel.: 
06/30-381-0557.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát és hátizsák 
javítás. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállal-
kozó, Karcag, Szent István 
sgt. 14. Tel.: 06/30-219-
6813.
Ingyen elszállítom felesle-
gessé vált dolgait! (Fém, 
mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, bojler, autó- és 
motorakkumulátor.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást. Tel. :  06/30-785-
0690. 

Vállalok cipzár bevarrást 
kabátba, nadrágba, ruha-
felhajtást, függönyszegést 
és otthonkavarrást. Tel.: 
06/70-527-0343.

Vállaljuk az alábbi mun-
kákat: épületek építését, 
bontását, bármilyen ne-
mű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, 
kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok ta-
karítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen 
nemű földmunkát, kubik-
munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfalto-
zását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.:  06/30-853-
4323.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt 
Hirdetőink!

Május 4-től 
apróhirdetéseiket 

hétfőtől - csütörtökig 
8.30-11.30-ig 

szerkesztőségünkben 
személyesen 
feladhatják.

TISZTELT HIRDETŐINK!
SzeRKeSzTőSégünK A HiRdeTéSeK

 VALÓSÁgTARTALMÁéRT FeLeLőSSégeT 
neM VÁLLAL!

Tűzifa (akác, tölgy) 
méteres vagy 

konyhakész eladó. 

06/70-384-5283

TÁJÉKOZTATÁS
A FIDESZ Karcagi Szervezetének képviselői segítséget 

szeretnének nyújtani fűnyírásban a karcagi lakosságnak. 

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

ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL AZ INGATLAN 
TULAJDONOSAI KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 

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

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

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

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. május 15-én jelenik meg.

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

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület irodája 

2020. május 04-től újra nyitva:

 Hétfő: 15.30-18.30-ig
 Kedd: 15.30-18.30-ig
 Csütörtök:  15.30-18.30-ig

Ügyintézés során szájmaszk használata kötelező!

elnökség
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HÍREK

A klasszikus zene jótékony ha-
tásait kutatások sora igazolja, 
ennek ellenére csak egy szűk ré-
teghez jut el a hangversenyter-
mekben felcsendülő zene vará-
zsa. ezért indította el az eMMi a 
Térzene Programot, amelynek 
célja, hogy minél több városban 
felcsendüljön a klasszikus zene. 

A minisztérium széles körben 
szeretné népszerűsíteni a komoly-
zenét, így a parkokban, zenepavi-
lonokban, köztereken, hogy klasz-
szikusok közösségi élménnyé vál-
janak. A koronavírus-járvány mi-
att kialakult rendkívüli helyzetben 
azonban a program megvalósítása 
módosult Karcagon is - tudtuk meg 
Szepesi Tibortól, a Déryné Kulturális 
Központ igazgatójától. Míg erede-
tileg szombatonként ugyanazon a 
helyszínen lettek volna az 1-1,5 órás 

koncertek, most a követ-
kező hónapokban szer-
da és szombati napokon, 
három helyszínen 20-20 
percben lépnek fel a vá-
rosba érkező zenekarok. 
16.50-kor a Sétáló utcá-
ban a Kossuth téren kez-
dődik a program, majd 
a Táncsics krt-i lakótele-
pen, végül a Nagyvén-
kerti lakótelepen hallha-
tó a térzene.

Április 29-én, szerdán 
a Heavy Brass Guys Tuba 
Quartet játszott népszerű dallamo-
kat Karcagon, akiknek az erkélyek-
ről, a boltok elől, megtartva a kel-
lő távolságot tapsoltak a járókelők, 
lakók.

Mint Adamik Gábor, a Magyar Ál-
lami Operaház tubaművésze el-
mondta, számukra is furcsa helyzet, 

amikor karantén miatt az ablakok-
ban álló, vagy tőlük több méterre 
álló hallgatóknak kell játszaniuk, de 
ezt ők most missziónak tekintik. Ma-
gyarország egyetlen tubanégyes ze-
nekara 12 évvel ezelőtt alakult, pro-
fesszionális rézfúvós muzsikusokból. 
Repertoárjukban reneszánsz-, ba-

rokk-, klasszikus-, romantikus- és 20. 
századi művek és átiratok szerepel-
nek, de saját feldolgozásaik, átirataik 
is vannak. A klasszikus zene mellett 
jazz, filmzene, népzenei és könnyű-
zenei feldolgozások is hallhatók kon-
certjeiken.

de

A digitális oktatás közben szépül az iskola is
Ha még ebben a tanévben a digitális okta-

tásról visszaáll a normál tanítási rend, a kis-
újszállási Kádas György Egységes Pedagó-
giai Módszertani Intézmény, Óvoda Általá-
nos Iskola Szakiskola, Készségfejlesztő Isko-
la és Kollégium diákjai rá sem ismernek isko-
lájukra, hiszen jelentős felújítás zajlik itt és 
új játszóteret is kaptak. A részletekről Tatár 
Jánosné intézményvezetőt kérdeztük.

- Mit kell tudni az új játszótérről?
- Az EU szabványnak is megfelelő játszótér há-

rom forrásból valósult meg. Van iskolai alapít-
ványunk, dolgozóink és a szülők támogatásából, 
egy része így, illetve évek óta gyűjtjük a kupako-
kat, a papír és fémhulladékot, abból 800 ezer fo-
rint jött össze. Tavaly pályáztunk ebédlőbútor-
ra az IKEA „Veled közösen projektre”, ahol nyer-
tünk, s plusz meglepetés volt, hogy a cégkártyá-
jával rendelkezők is gyűjtöttek nekünk ponto-
kat, így még 500.000 Ft-ot kapott alapítványunk 
a játszótérre, a Szerencsejáték Zrt-től 200.000 Ft-

ot, s egy monori-dél-koreai ér-
dekeltségű üzemtől, ahol egyik 
kolléganőm lánya dolgozik a 3. 
játékra 540.000 Ft-ot. Így lett 
mászóvárunk a fészekhinta és a 
hinta mellé. Vannak még mű-
anyag váraink, játékaink, tram-
bulinok, ezek most a digitális ok-
tatás alatt zárt helyen vannak.

- Milyenek a digitális oktatás 
tapasztalatai?

- Intézményünkben 3 éves-
től 23 éves korig vannak sajá-
tos nevelési igényű tanulók, több 
mint kétszázan. Rajtuk kívül 
még együtt nevelésben a Karca-
gi Tankerületi Központ 18 intéz-
ményében is mi látunk el több 
mint kétszáz gyermeket. Mind a 60 kollégistánkat 
hazavitték, nem volt igény gyermekfelügyelet-
re. A digitális oktatás tapasztalatai jók. A Kréta 
rendszerben oktatunk és létrehoztuk a közössé-
gi oldalon az iskola zárt csoportját is a kollégák-
nak, a gyerekeknek pedig Messenger csoportot. 
Nagyon kreatívak a kollégáim, a tananyag le-
adása mellett kézműveskednek, játszanak, éne-
kelnek a gyerekekkel, akik aktívan bekapcso-
lódnak a közös programokba. Akit nem sike-
rült bekapcsolni az online oktatásba, annak  pa-
píralapon adjuk ki a feladatokat. A középsúlyos 
értelmi fogyatékos gyerekek és az autista gyere-
kek nagyon jól motiválhatóak, lelkesek, ragasz-
kodnak az osztályfőnökükhöz, örülnek, amikor 
felvesszük velük a kapcsolatot telefonon. Min-
dig elmondják, hiányzik nekik az iskola és már 
szeretnének újra itt lenni velünk - sorolja Tatár 

Jánosné, aki azt is elmondta, diákjaiknak lak-
helyükön is biztosított az ingyenes, vagy ked-
vezményes étkeztetés, de kevés szülő kérte, mert 
úgyis otthon van és főz a családnak.

Ott jártunkkor mesterek dolgoztak a Kádas 
Iskolában, mint megtudtuk, a Karcagi Tanke-
rületi Központ támogatásából a tavalyi tanév-
ben már megtörtént a karcagi tagintézmény-
ben a teljes nyílászáró-csere, ami komfortosab-
bá tette az oktatást. Ez most zajlik a kisújszállá-
si tagiskolában és itt homlokzat felújítás is törté-
nik. Mindkét tagintézményükben előrehozták a 
nyári karbantartást is, az épületekben saját dol-
gozóik festenek, takarítanak, úgyhogy ha még 
ebben a tanévben visszajönnek a gyerekek, nem 
ismernek rá az iskolára.
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