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FIGYELEMFELHÍVÁS!
KEDVES 70. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT KARCAGI LAKOSOK!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány, a KORONAVÍRUS (COVID-19) megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel

Amennyiben így tesznek, és ehhez az önkormányzat segítségét kérik,
keressék munkatársainkat

a 06/59-500-635 vagy a 06/59-312-769,
a 06/30-570-9331 vagy a 06/30-887-7574

telefonszámok valamelyikén,

hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig, valamint 
pénteken 7.30-13.30 óráig, továbbá az
idosellataskarcag@gmail.com

elektronikus levelezési címen!

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

Dobos László
polgármester

NYOMATÉKOSAN KÉREM,
hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket 

NE HAGYJÁK EL!

SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
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Az elmúlt napok eseményeiről, az előttünk ál-
ló időszakról, a Kormány által tett intézkedésekről 
adott tájékoztatást F. Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képviselője.

- Az elmúlt évtizedek során a magyarság sok mindent 
látott, megélt és megtapasztalt, de a napjainkban fenn-
álló helyzettel senki nem találkozott és nem is tudott fel-
készülni rá. Ahogyan tájékozódunk a hírekből, hallhat-
juk, hogy az összeomlás szélén van az olasz egészségügy, 
már Franciaországban és Spanyolországban is tarthatat-
lan a helyzet, és a koronavírus elérkezett Magyarország-
ra is. Mindannyiunktól más gondolkodást, felkészülést és 
más életmódot vár el ez a helyzet. Ahogyan az idősektől 
hallottuk, első az egészség; először erről szeretnék beszél-
ni. Vigyázzunk mindannyian egymásra! Hiszen vannak 
olyan intézkedések, amelyeket már néhány ország megta-
pasztalt. Azt is, amikor nem tartották be ezeket az intéz-
kedéseket és akkor is, amikor betartották. Ha ezeket a szi-
gorú intézkedéseket, amiket javasolnak a számunkra, mi-
szerint lehetőleg maradjunk otthon, a megfelelő higiéniás 
feltételeket biztosítsuk, sűrűn mossunk kezet, lehetőleg 
használjunk maszkot, az idős honfitársaink ne járkáljanak 
az utcán. Ha ezeket az óvintézkedéseket betartjuk, akkor 
a vírust, a járvány terjedését mérsékelni tudjuk. Ameny-
nyiben nem teszünk eleget a javasolt óvintézkedéseknek, 
akkor feltehetően az fog bekövetkezni, mint ami Olasz-
országban megtörtént. Amikor iskola- és munkaszünetet 
rendeltek el, akkor az emberek kimentek az utcára, a szó-
rakozóhelyekre, élvezték a tavaszi napsütést, majd ezt kö-
vetően pár napra rá berobbant a vírus. Több tízezer bete-
get, több ezer halottat lehet írni a vírus „számlájára”. En-
nek okán kérek mindenkit itt vidéken is, hogy tartsuk be a 
javasolt óvintézkedéseket, az egészségügyi előírásokat. Az 
elmúlt napokban láthattuk, hogy a diákok már nem tar-
tózkodnak az utcán, hiszen a digitális oktatás bevezeté-
se megteremtette számukra az otthoni tanulás lehetősé-
gét. Sajnos azzal is szembesültünk az elmúlt napok folya-

mán, hogy az idős embe-
rek, akik a legveszélyez-
tetettebbek, a kelleténél 
többet tartózkodnak az 
utcán, a város különböző 
pontjain. Arra kérek min-
denkit, hogy tartsuk be a 
szabályokat, vigyázzunk 
egymásra! Tudjuk, hogy 
az idősek, a hetven év fe-
lettiek a legkiszolgálta-
tottabbak, a koronavírus 
áldozatai leginkább kö-
zülük kerülnek ki. A má-
sik fontos dolog az, hogyha bezárnak az üzletek, az isko-
lák, kisebb a kereslet, akkor ez a gazdaságra is kihat. A hí-
rekben is hallhattuk, hogy leállnak az autógyárak, a kü-
lönböző üzemek, nincs termelés, az államnak nincs adó-
bevétele, a dolgozóknak nincs fizetése. Erre az időszakra 
is fel kell készülni. A Kormány az elmúlt napokban meg-
hozta az első gazdaságvédelmi intézkedéseit. Ezek közül 
a legfontosabb, hogy a 2020. március 19-ig felvett hitelek 
után 2020. december 31-ig nem kell sem kamatot, sem tő-
két, sem kezelési költséget fizetni. Tehát a hitelek fizeté-
se a jelen helyzetre való tekintettel felfüggesztésre került. 
Ez nagyon fontos, hiszen hogyha csökkennek, avagy meg-
szűnnek a jövedelmek, vagy a cégeknek kevesebb a bevé-
tele, akkor azokat a hiteleket, amelyeket eddig felvettek, 
nem tudják fizetni. A Kormány intézkedései viszont le-
hetővé teszik, hogy átsegítsék az érintetteket a kialakult 
nehéz helyzeten. Számunkra gazdasági szempontból vi-
szont mégis az a legfontosabb, hogy amikor a járványnak 
vége lesz, akkor a magyar gazdaságot minél előbb be tud-
juk majd indítani. Mindenkinek nagyon jó egészséget kí-
vánok, és kérem, hogy tartsák be a javasolt óvintézkedé-
seket! Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk az idősekre! - mondta F. Kovás Sándor.

Brehó Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
„Háború a nemzet 

ellen” (1.)
(avagy régi és új vírusok 

és a „vírusvédelem”) 
A főcímet azért tettem idézőjelbe, 

mert ez a címe Jelenczki István 2009-
ben készült négy részes, kiváló doku-
mentumfilmjének is. (Nem találtam 
jobbat). Sajnos, kevesen láthatták a 
dokumentumfilmet, pedig kendőzetle-
nül beszéltek a riportalanyai a magyar-
ság aktuális, égető problémáiról. Az al-
címben viszont azért van idézőjelben a 
fogalom, mert többértelmű. (Vonatko-
zik úgy a valóságos, mint a virtuális ví-
rusokkal szembeni ellenállásra, küzde-
lemre.) 

Mert kétségtelen, háború folyik: egy-
felől egy valóságos háború egy valósá-
gos vírus ellen, amely emberáldoza-
tokat szed. Másfelől pedig egy virtuá-
lis háború, a nagyon is „fertőző gondo-
lati vírusok” ellen. Amelyek nem okoz-
nak ugyan fizikai emberhalált, de a ká-
rai szintén súlyosak. (Mondhatnám úgy 
is: a nemzet több évtizedes kultúrharca 
is eszkalálódott.)

Természetesen az előbbi a fonto-
sabb küzdelem, az emberéletek meg-
őrzése, megvédése. Csak hát ez nem 
megy tiszta, egészséges gondolatok 
nélkül ebben az újkori vírusjárványban 
sem. (Mint ahogy nem ment a száz év-
vel ezelőtti spanyolnátha elleni küzde-
lem során sem. Valamint a 300 évvel 
ezelőtti pestisjárvány leküzdése során 
sem, noha ezt baktérium okozta.)  

El lehet gondolkodni ugyan, hogy 
furcsa mód ezek a nagy világjárványok 
annak a bizonyos századnak a húszas 
éveire estek, és talán ennek is lehet va-
lamilyen jelentése vagy „üzenete”. Ám 
sokra nem igen mennénk velük. 

Hát, igen. Nem akármilyen vész-
helyzet van. Ember kell a gátra most is. 
Mint ahogy az utóbbi évtizedekben jó 
néhányszor a Tisza áradásakor, vagy a 
vörösiszap kiömlésekor. 

Emlékszik ezekre mondjuk egy Sza-
bó Timea vagy egy Fekete-Győr nevű 
mostani képviselő úr/hölgy? Vagy 
Gyurcsány Ferenc?

Nézi az ember ezeket a mai és múlt-
béli ellenzéki képviselőket, és tényleg 
nem érti, hogyan lehetett ilyen embe-
reket megválasztani.  Akik most pl. azt 
próbálják elhitetni a választóikkal, hogy 
azért nem szavazzák meg a „koronaví-
rus törvényt”, mert akkor „nem marad 
meg a jogállam!” És nem szakad rájuk 
az ég! Hiszen nem tegnaptól - már évek 
óta - diktatúrát emlegetnek! De most azt 
akarják - mondja szó szerint Gyurcsány: 
„Hazánk megmaradjon jogállamnak!” 
Mert különben diktatúra lesz. 

Persze, sokan úgy képzelik, a kisebb-
ség van többségben... és majd napokig 
lehet demokratikusan szavazgatni, és 
különböző „módosító indítványokat” 
beterjeszteni, miközben a koronavírus 
virulensen terjed, exponenciális görbe 
mentén szedve áldozatait.

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

„Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk az idősekre!”

- F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő tájékoztatója -

Előre nem látható ideig, a koronavírus járvány idejére, 
egy zsinati határozat miatt zárva marad a református temp-
lom ajtaja, és más módon zajlanak az istentiszteletek. A 
részletekről Koncz Tibor esperest kérdeztük.

- Szomorú szívvel, de felelősségteljesen úgy döntöttünk, 
hogy ebben az új helyzetben mi alkalmazkodunk. A meg-
szokott módon, a Karcag Televízió segedelmével istentiszte-
leti közvetítést próbálunk megoldani a gyülekezeti teremből, 
a gyülekezet nélkül. A televíziós felvételt közzé tesszük a kö-
zösségi oldalainkon is - fogalmazott az esperes, aki elmond-
ta, egy zsinati határozat javasolja, hogy a nyilvános rendez-
vényeket korlátozzák, az emberek egészsége megőrzése érde-
kében.

- A következő hetekben jönnek a nagy ünnepek - virágva-
sárnap, nagyheti alkalmak, amelyek több száz ember részvé-
telével zajlottak eddig, ez most elmarad, ahogy a temetéseknél 
is vannak korlátozások. Karcagon még a búcsúztatás a ravata-
lozó előtt, majd a sírnál történik. Az egyház vezetői azt kérik, 
hogy minél kevesebben legyenek a szertartáson, bár tudják, 
milyen támaszt jelent a hozzátartozóknak a barátok, rokonok, 
ismerősök személyes jelenléte. A kialakult veszélyhelyzetben 
azonban most erre van szükség.

- Reméljük, és nagyon várjuk, hogy visszaálljon a normális-
ra helyzet, addig arra kérjük a testvéreket, imádkozzanak a fele-
lősségteljes, megfelelő határozatokat hozó és végrehajtó vezető-
kért, hogy minél hamarabb meglegyen a megoldás, amivel en-
nek a betegségnek elejét tudják venni. Addig is mindenkinek jó 
egészséget és imádságos szívet kívánok - mondta Koncz Tibor.

DE

Egy ideig más módon zajlanak az istentiszteletek
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- Nagyon meglepődtem, amikor értesítettek a 
díjról, hiszen csak a feladatomat láttam el, de na-
gyon jólesett. 1992-ben alakítottuk a SziMmetria 
Kft-t, azt lehet mondani, azóta a város gazdasá-
gi életének élvonalában vagyunk. Jelenleg 150 fő-
vel dolgozunk, és próbáljuk mindig feszegetni a 
határokat. Legutóbbi projekt, ami beindult, az a 
Stadlernek való alkatrészgyártás. Ennek a követ-
kező lépése a forgácsolt tételek hegesztése, ami-
nek komoly műszaki követelménye van, hiszen a 
repülőgépgyártás után a vasúti szerelvénygyártá-
sa az, ami a legmagasabb műszaki követelménye-
ket állít a gyártóval szemben.

- Hat magánszemély alapította a céget, sajnos 
már van, aki meghalt közülünk. Akkor 54-en dol-
goztak nálunk. A valamikori SZIM Gépgyár gé-
peit, épületeit a felszámolótól vásároltuk meg a 
legrosszabb gazdasági időszakban, amikor óriá-
si volt a munkanélküliség, infláció, de belevág-
tunk, s ma már egy stabil ipari háttérrel rendelke-
zünk és 150 főnek adunk munkát. Nagyon komoly 

minőségi színvonalon állunk, a nyugati országok-
ba szállítunk szerszámgépgyáraknak. Ez azt is je-
lenti, hogy sokkal fokozottabb a minőségi elvárás, 
mint egy átlag gyár előtt.

- Felújítottuk az üzemcsarnokot, egyre korsze-
rűbb gépeket vásároltunk, és a dolgozói körülmé-
nyeket is javítottuk, mert úgy gondolom, ahhoz, 

hogy szeressenek itt dolgozni, ez kell. 
Mi mindent megadunk, amit hivatalo-
san meg lehet adni, igyekszünk a mun-
kabéreket folyamatosan emelni, mert 
az elvándorlással szemben harcolni 
kell, és az egyik fegyver a kezünkben 
a munkabér. Úgy gondolom fegyel-
mezett, megbízható partnere vagyunk 
minden megrendelőnek, aki hozzánk 
fordul. E mellett a családi összetartást 
is erősítjük, például közös birkafőzéssel a dolgo-
zóknak, de defibrillátort - újraélesztő készüléket 
- is vásároltunk, hogy kéznél legyen, ha szükség 
lenne rá. Azt tartom, hogy a dolgozónak jól kell 
éreznie magát, hiszen ez a második otthona, ahol 
8 órát vagy többet letölt, és egy ideges, feszült lég-
körben ez előbb-utóbb visszaüt a munkára is. Te-
hát mindenképpen foglalkozni kell a dolgozók 
közérzetével is.

- Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemre járok 
hegesztő szakmérnök képzésre, az első féléven túl 
vagyok. Ahhoz, hogy minősített hegesztőmunkát 
végezzünk, ahhoz kell hegesztőmérnök a cégnél, 

így Csermák Fannival ketten járunk a műszaki 
egyetemre, illetve két dolgozó megszerezte a szük-
séges minősítéseket ahhoz, hogy a Stadlernek tud-
junk hegeszteni. Egyikük vezető hegesztőképzés-
ben részesült, már le is vizsgázott. Most folyik a 
műhely akkreditációja, utána elindulunk a mun-
kával.

- Nem egyszerű egy ilyen munkát nyerni, beszál-
lítója lenni a Stadlernek, a környéken nem ismerek 
olyan céget, aki minősített hegesztőmunkát végez. A 
cég a megyei térképen valahol a közepes nagyságú-
ak között van, mert Jászberény rendkívül erős ipa-
ri környezet, ott nagyon sok ipari céget lehet találni.

- A huszárság ügyeinek szervezése mellett na-
gyon kevés szabadidőmben horgászom, a Tisza-ta-
von szokott egy csónakom lenni, de tavaly talán tíz 
alkalommal, ha voltam. Az egyetemi könyveken 
kívül a lányom könyvét elolvastam, nekem nagyon 
tetszett, de nagyon jók a visszajelzések, úgy látom 
másnak is tetszik.

- 2014 októberében volt a stafétaváltás, azóta is itt 
vagyok, de Krisztián feladata az irányítás. Az icipici 
szabadidőmben természetesen főzök. Birkapörköltöt 
először 1992-ben főztem, amikor az MDF-vel május 
elsejére szerveztünk főzést, aztán még vagy kétszer 
volt ilyen. Birkát azóta is főzök rendszeresen, de ha-
lat és slambucot is szeretek, és tudok.

- Karcagot képviselni jó és szép emlék. Voltunk 
Ópusztaszeren lóháton, ami oda-vissza 300 km, ez 
szenzációs dolog, de voltunk Erdélyben hegyi lo-
vas túrán, ami felejthetetlen, mert olyan terepen 
lovagoltunk, amit el se tudtam képzelni álmom-
ban sem. Aztán Kovács Sándortól kaptunk felké-
rést Kazahsztánba, az EXPO-ra, ahol magyar na-
pok voltak, s ott népszerűsítettük a magyar kiállí-
tói pavilont. A Légierő Zenekarával mentünk Kar-
cagról, s amikor felcsendültek az induló dallamai, 
akkor a kazakok, mint igazi katonák, mellénk áll-
tak a sorba, s jöttek velünk, huszárokkal vonulni. 
A bandérium Karcagon is népszerű, több fiatal ta-
gunk van, akik szívesen vállalják, hogy Karcagot 
vagy a megyét képviseljék. Én itt és a cégnél is a 
távlatokban gondolkodom. Mindenképpen fontos 
az utánpótlás. Van három fiú unokám, talán közü-
lük az utánpótlás is biztosítva lesz egyszer a cégnél.

DE

INTERJÚ

„Karcagot képviselni 
jó és szép emlék”

A városban végzett több évtizedes tevékenységéért Karcagért Emlékérmet 
vehetett át Orvos-Tóth Endre Sándor, a SziMmetria Kft. műszaki igazga-
tója, vele beszélgettünk.

- Az egykori kis vállalkozás mára az egyik leg-
nagyobb munkáltató a városban.

- Hogyan fogadta az elismerést?

- A tanulás, a továbbképzés is fontos a cégnél. 
Ön is épp egyetemista.

- Már átadta a fiának a stafétát a cégen belül.

- Huszárként a karcagi csapattal sok helyen jár-
tak már.

- Mivel tölti a szabadidejét a Kováts Mihály 
Huszár Bandérium vezetőjeként?

- Az elmúlt időszakban sokat fejlesztettek is.

- Hol állnak a megyében a cégek rangsorában?
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POSTALÁDA

RIPORT

Albert Krisztián és Kiss Ger-
gely számára hobbijuk, a pre-
parálás, szenvedéllyé vált. Leg-
utóbb a Fe-Ho-Va (Fegyver, Hor-
gászat, Vadászat Nemzetközi Ki-
állítás) hozott számukra verseny-
sikereket.

- Az iskolában rengeteg szem-
léltető eszköz, kitömött madár 
volt a biológiateremben, s akkor 
kaptam kedvet, hogy készítsek én 
is ilyet - mondja Albert Krisztián, 
aki egy elhunyt süntetemhez az 
erdőbe hetekig járt ki, hogy meg-
nézze a természetesen letisztuló 
csontvázat, amit aztán hazavitt és 
újrarakott.

- Mi bérházban, a nagyszüleim 
kertes házban laktak, így ők támo-
gatták érdekes hobbimat. Papám 
az udvaron épített egy kis bunga-
lót, ahol a természeti kincseimet 
tarthattam a madártojástól a tol-
lakig, koponyákig, mindent. A kö-
zépiskolában egyre komolyabban 
beleástam magam a preparálás-
ba, s azt is tudtam, hogy a termé-
szetbe helyezem majd a madara-

imat megfigyeléseim, fotók, vide-
ók alapján - mondja Krisztián, aki 
számára ez olyan munka, mint a 
mesében, amikor a farkas szeretne 
melegedni, s először csak az egyik 
lábát rakja be malackáék házába, 
aztán elindul egy folyamat. Ő is így 
rakja össze madarait, csontvázait. 

- Két éve Salzburgban, a XI. Nyílt 
Preparátor Európa Bajnokságon 
csontváz kategóriában kék szala-
got és Európa Bajnoki címet sze-
reztem mester kategóriában a vi-
askodó egerészölyves kompozíci-
ómmal. Mivel azóta nem volt Eu-
rópa Bajnokság, én tartom ezt a 
címet. A FeHoVa-ra először nevez-
tem, azt a pillanatot örökítettem 
meg, amikor egy tojó karvaly bal-
káni gerlét zsákmányol. Kéksza-
lagot és első helyet kaptam érte 
- árulja el Krisztián. A versenyen a 
másik karcagi preparáló, Kiss Ger-
gely is sikert ért el.

- Iskolás korom óta járom a ter-
mészetet, közben madártollakat, 
madárkoponyákat gyűjtöttem. 
Amikor találtam egy kis koponyát, 
próbáltam utánanézni interneten, 

könyvekben, hogy milyen madár 
is lehetett. Nyolcadikos voltam, 
amikor a Györffy István Általános 
Iskolában Krisztiánnak volt prepa-
rátor kiállítása, ott ismerkedtünk 
meg, s az első csontváz-prepará-
lásomban is ő segített. Én már ál-
lat és madármontírozással foglal-
kozom. Tavaly az erdei szalonkám 
szalagot kapott a Fe-Ho-Va-n, s 

most a szajkóm sárga színű szala-
got (sportban ez harmadik hely) 
kapott - mondja Kiss Gergely, aki a 
Debreceni Mezőgazdasági Egye-
tem másodéves mezőgazdasá-
gi mérnök hallgatója. Most szá-
mára első a tanulás, a preparálás 
csak hétvégi hobbi éppúgy, mint 
a néptánc.

DE

Szenvedélyük lett a hobbijuk

Az idei tanévben, 2020. február 5-én ren-
deztük meg az immáron hagyománnyá vált 
megyei XI. Fekvenyomó Bajnokságunkat, ta-
nulásban akadályozott tanulók számára. A 
sportrendezvény története 2009 év végén in-
dult útjára egy nagyszerű kezdeményezésből: 
szerettünk volna kedvet csinálni ehhez a nagy-
szerű sporthoz, társulva a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez és az egészség megőrzéséhez. A 
tavalyi X. jubileumi bajnokságon már a me-
gyei testvériskoláink is bemutathatták tehet-
ségüket, míg az idei tanévtől az eseményt a 
FODISZ hivatalos éves versenynaptárába is 
adaptálta.

Idén Karcag mellett Kisújszállásról, Szolnok-
ról és Homokról 18 fiú és 8 lány versenyző mér-
hette össze erejét súlycsoportok szerint, a lá-
nyok külön kategóriában. 

A lányoknál I. helyezést ért el 47,5 kg-mal 
Balogh Noémi Anasztázia, a homoki iskola ta-
nulója, II. helyezett lett Papp Fruzsina Adrienn 
Karcagról 45 kg-mal, a III. helyezést pedig Jó-
nás Barbara kisújszállási tanuló érte el 40 kg-os 
teljesítményével. 

A fiúknál a súlycsoportok szerint a követke-
zőképpen alakultak az eredmények:

I. súlycsoport (50-60 kg): I. helyezett: Fá-
tyol Ignác - Karcag (55 kg), II. helyezett: Ke-
gyes Szabolcs - Homok (50 kg), III. helyezett: 
Tyukodi Krisztofer - Karcag (45 kg).

II. súlycsoport (60-70 kg): I. helyezett: Szécsi 
Dávid - Homok (72,5 kg), II. helyezett: Balogh 
Renátó - Szolnok (57,5 kg), III. helyezett: Botos 
László - Karcag (55 kg).

III. súlycsoport (70kg- ): I. helyezett: Kabai 
Szabolcs - Kisújszállás (90 kg), II. helyezett: 
Farkas András - Karcag (67,5 kg), III. helyezett: 
Bánhegyesi Sándor - Karcag (50 kg).

A szép teljesítményhez gratulálunk! 

Szendrei Orsolya és Szekeres József
gyógypedagógusok

Fekvenyomó Bajnokság a Kádasban
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RIPORT

Hetedik alkalommal rende-
zett országos szavaló- és dicsé-
reténeklő versenyt a Kunhegyesi 
Református Általános Iskola 150 
fő részvételével, köztük a Karca-
gi Nagykun Református Általá-
nos Iskolából Szabó Stefániával, 
akit Ferenczi Péterné készített 
fel a versenyre. Velük beszélget-
tünk.

- A református templomban tar-
tott megnyitón elmondták, tizenki-
lenc településről érkeztek verseny-
zők, akik közül a szavalókat négy, 
az énekeseket két csoportba osztot-
ták be. A 18 főből álló zsűri (csopor-
tonként 3-3 fő) 40 tanulót és felké-
szítő tanáraikat részesítette könyv-
jutalomban az eredményhirdetés 
során - tudtuk meg a tanárnőtől.

Szabó Stefániának már kiskora 
óta élete része az ének, a zene, ko-
rábban néptáncolt és szavalóverse-
nyeken is indult.

A dicséreténeklő versenyre Ferenczi 
Péterné tanárnővel készült. Először 
értelmezték a szöveget, hiszen voltak 
benne régies szavak és kifejezések, 
majd elkezdték megtanulni a kötelező 
éneket és választottak mellé még né-
gyet. Ezekből a zsűri előtt kellett elő-
adni a kötelezőt és egy szabadon vá-
lasztottat Stefinek.

- Sokat énekeltem, olvastam a 
szöveget, ami aztán beszállt a fe-
jembe - mondja Stefi, aki egyáltalán 
nem izgult a zsűri előtt. Örömmel 
vette át elismerését, az első helyért 
járó oklevelet és könyvjutalmat. 

Stefi ebben a tanévben már volt 
angol mesemondón, matek, termé-

szet versenyen, de még készül an-
gol és szavalóversenyekre is, ame-
lyekről jórészt dobogós helyezések-
kel érkezik haza. Mindenféle ver-
senyt szeret, de bevallása szerint az 
éneklés felé húzza inkább a szíve. 
Kedvenc tantárgya a történelem, a 
természet, az angol és a matemati-
ka. Sokat olvas, utánanéz minden-

nek, ha valamit nem tud vagy nem 
ért, akkor megkérdezi a szüleit, 
vagy az internethez fordul segítsé-
gért.

S mit szóltak osztálytársai Stefi 
újabb sikeréhez? Gratuláltak, meg-
tapsolták és egy hittanórán nekik 
is előadta mindkét éneket.

DE

Az idei tanévben több festő, mázo-
ló, tapétázó szakmai versenyen is részt 
vettünk, többlépcsős lebonyolításban. 
Az első megmérettetésünk a január-
ban megrendezett SkillsHungary vá-
logató volt, amelyen Simon Olivér 11. 
osztályos és Vincze Péter 10. osztályos 
tanulók vettek részt. A válogatóverse-
nyeket az országban 3 helyszínen, Bu-
dapesten, Pécsen és Sopronban ren-
dezték meg. Mi a budapesti helyszínen 
jelentünk meg, ahol egy 3 részből ál-
ló gyakorlati feladatsort kellett meg-
oldani. 

Az első versenyrészben designfe-
ladatot kellett megoldani. Ez szerkesz-
tésnagyítást, kifestést jelent, milliméter 
pontossággal. Utána absztrakt ábra 
szerkesztése következett, majd színke-
verés és kifestés, maszkolószalag hasz-
nálatával. A zsűri a nemzetközi szak-
mai versenyek szempontjai alapján 
nagyon szigorúan pontozott. A fiúk jó 
eredménnyel tovább jutottak a nemze-
ti döntőbe, ahol nagy volt a tét. Aki itt 
győz, az képviselheti hazánkat a festő 
szakmában, a grazi Szakmák Európa 
Bajnokságán (EUROSKILLS).

A Budapesten tartott nemzeti dön-
tőben végül 6 fő vett részt. A verseny 
kezdetén derült ki, hogy a válogatóhoz 
képest 30%-ban változott a teljesíten-
dő feladat. Ezzel azt tesztelték, hogy 
a versenyzők mennyire tudják kezel-
ni az új kihívást. A pontozás itt is nem-
zetközi mintára készült, a lehető legszi-
gorúbban, például egyes feladatoknál 

+-1mm lehetett a tolerancia, ami nagy 
precizitásra sarkallta a versenyzőket.

A fiúk újra bizonyították rátermett-
ségüket és felkészültségüket. Olivér 
megszerezte az első helyet, míg Péter a 
második helyezett lett. Így eldőlt, hogy 
Olivér utazhat Grazba az EB-re. Péter is 
kapott további lehetőségeket, támo-
gatást a felkészüléshez, amely után 
nagy esélye lehet a 2021-es Szakmák 
Világbajnokságára (WORLDSKILLS) 
való kijutásra.

Olivér, mint végzős tanuló elindult 
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 
is. A megyei elődöntő - amelyet janu-
árban Szolnokon rendeztek - egy írás-
beli feladatsorból állt. Itt Olivér a ma-
ximális 100 pontból 89 pontot szerzett, 
amellyel biztosította helyét az orszá-
gos előválogató versenyen.

Az előválogatót Vácon a Váci SZC Ki-
rály Endre Szakgimnáziuma és Szak-

középiskolájában rendezték meg már-
cius 5-7 között. A versenyfeladat a 
szakmai vizsgakövetelmények alapján 
lett összeállítva, a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve. Három gyakorlati és 
egy szóbeli modulból állt a verseny. A 
feladatok: mennyezet és oldalfal javí-
tása, festése fehér, illetve színes kivitel-
ben diszperziós festékkel, üvegszövet 
tapéta ragasztása lábazaton, festés-
sel, stukkó léc ragasztása és átfestése. 
E mellett fa nyílászáró mázolása, zo-
máncozása, könnyűfém lemez mázo-
lása is a feladatai közé tartozott. Az is-
kola három tanterme szépült meg en-
nek köszönhetően. A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara fontosnak tartja, 
hogy produktív munkák készüljenek. 
A válogatóba az ország több pontjá-
ról érkeztek (Pécsről, Győrből, Sopron-
ról, Kapuvárról, Nagykanizsáról, Eger-
ből, Kiskunfélegyházáról, Keszthelyről), 

összesen 13 versenyző közül, és 6 fő jut-
hatott tovább a döntőbe.

A feladatok nehéznek és sokrétű-
nek bizonyultak, de Olivér ügyesen 
meg tudta tervezni és szakszerűen ki-
vitelezni a feladatokat. Ennek eredmé-
nyeként szép, esztétikus, minőségileg 
is kiváló munkát tudott készíteni. Ezt 
a vizsgabizottság is megállapította, és 
az értékelés alapján Olivér a legma-
gasabb pontszámmal jutott tovább a 
döntőbe.

A versenyen elért eredménye alapján 
a szakmai vizsga alól teljes mentessé-
get kapott, így amikor osztálytársai le-
vizsgáznak, neki már csak a jeles szak-
munkás bizonyítványt kell átvennie.

Itt szeretném megköszönni a két ta-
nuló hozzáállását, kitartását, és gratu-
lálok az elért eredményekhez! Nagyon 
hosszú és nehéz felkészülés előzte meg 
a versenyeket, olykor monoton, egysí-
kú gyakorlások is kellettek a sikerhez. 
Ők egy percig sem adták fel, és újra bi-
zonyították, hogy szakmaszeretettel, 
alázattal, néha lemondással, milyen 
győzelmeket lehet elérni. Mindenkép-
pen példát mutatnak, nemcsak osz-
tálytársaiknak, hanem korosztályuk-
nak is.

Nagy sajnálattal fogadtuk azt a hírt, 
hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva a 
Szakma Sztár Versenyt lemondták a 
szervezők.

Kovács Sándor
felkészítő tanár,

gyakorlati oktatásvezető

Varrósok a mesterré válás útján
POSTALÁDA

Kiskora óta élete része az ének
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2020. március 27. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika
 Stúdióvendég:
 F. Kovács Sándor országgyűlési 
 képviselő
 Téma: heti tájékoztató
 Karcagi hírek
 Polgármesteri tájékoztató  
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Városi Önkormányzat 
 képviselő-testületi ülése
21.50 Karcag Sport

2020. március 30. 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. március 31. kedd 
(ism. 2020. április 01. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.00 Látogató - erdélyi utazás
19.20 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.20 Nagykunsági Híradó 
20.40 Karcag Sport: Túrkeve - Abádszalók 
 megyei I. osztályú felnőtt férfi 
 bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
 Karcagon

2020. április 02. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Györffy Néptánc Gála I.
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
20.30 Györffy Néptánc Gála II.
20.40 Karcagi tükör
21.50 Karcag Sport

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

Március 28. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.) 
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Március 29. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika  
 (Kossuth tér)          
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Születés

2020. március 18.
Sajtos Alexandra Vivien - 
Seres Attila
Kg., Vágóhíd utca 10.

László Attila

2020. március 18.
K. Nagy Diána - Balaton 
Attila 
Kg., Mészáros utca 5. 

Attila Balázs 

Halálozás
Rácz Jánosné 
(Szabó Irma) 
 (1943)

Tóth Sándor 
 (1935)
Andrási Tamásné 
(Mátyus Rózsa) 
 (1934)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Március 28-29. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre utca 58. 
 Tel.: 06/30-434-5950

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a talajter-
helési díj bevallásának és megfizetésének határideje: 

2020. március 31.
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt az in-

gatlan tulajdonost terheli, aki a rendelkezésre álló 
szennyvízcsatorna hálózatra nem köt rá, és engedé-
lyezés alá tartozó szennyvízelvezetést alkalmaz, ideért-
ve az egyedi zárt szennyvíztározót is.

A 2019. évre vonatkozó talajterhelési díjat ingatla-
nonként külön-külön kell bevallani és megfizetni a 
Karcag Városi Önkormányzat 12053005-01000953-
01200009 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírá-
sok értelmében a gazdálkodó szervezetek (ideértve az 
egyéni vállalkozókat is) kötelesek az adóhatósággal 
elektronikus úton kapcsolatot tartani. Ennek értelmé-
ben bevallási kötelezettségüket is elektronikusan kell 
teljesíteniük. A bevallás teljesítéséhez rendszeresített 
nyomtatvány az E-önkormányzat portálon elérhető, 
valamint az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is 
benyújtható.

A bevallási nyomtatvány letölthető: www.karcag.hu/
e-ügyintézés/adóügyek/talajterhelési díj.

További felvilágosítás kizárólag telefonon a 06/59-500-
652, a 06/59-500-655 és a 06/59-500-656-os telefonszá-
mokon kérhető illetve e-mail címen: ado@ph.karcag.hu.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Betegeink!

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

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

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

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

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

•	 Csak sürgősségi fogorvosi ellátás lehetséges!

Bejárat kizárólag az udvar felől van!

A várakozás során kérem tartsanak 
egymástól 2 méteres távolságot!

Éljenek a bejáratnál elhelyezett 
kézfertőtlenítő használatával!

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

Vigyázzunk a magunk és egymás egészségére!

Karcagi Háziorvosi Intézmény

Dobos László, 
mint Karcag Városi Önkormányzat polgármestere

NYOMATÉKOSAN

kérem a külföldről hazatérő karcagi lakosokat,
hogy a koronavírus járványra tekintettel

saját maguk és mindannyiunk egészségének 
védelme érdekében!

Megértésüket köszönöm!

Dobos László
polgármester

FELHÍVÁS

14 NAPOS Házi KArANTéNBAN 
MArADjANAK OTTHONAiKBAN
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.
Eladó a Kisvénkert, Kékvirág 
utcában 939 m2-es kert, fe-
le felkerítve, fúrt kút és lakó-
kocsi rajta. Simson S50 B/1, 
eredeti papírokkal eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216.

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Karcag, Soós István 
utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Ismét rendelhető hal! 
(Ponty, kárász, folyami har-
csa.) Tel.: 06/20-411-7430.
Kopasztott csirke eladó! 
Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

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

Vegyes
Vásárolnék régi parasz-
ti eszközöket, kolompot, 
rézcsengőt, juhászkampót, 
karikást, körmölőbicskát, 
régi gombos mellényt, szí-
nes szódásüveget, mis-
kakancsót, régi kerámiá-
kat, mindennemű régisé-
get, teljes körű hagyaté-
kot. Tel.: 06/20-996-1346.

Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dol-
gait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.

Eladó Daewoo Kalos 1200-
as jó állapotban, másfél 
éves műszakival Karcagon. 
Tel.: 06/30-452-0950.

Robi 151-es kerti trak-
tor (pótkocsival,  rota-
kapával, fűnyíró és szi-
vattyúadapterrel), kézi ve-
tőgép, kerti szerszámok 
(kapa, villa, stb.), mobil ke-
mence eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.

Kertet művelni akaró ta-
gokat keres kertbarát kör 
egyesületünk. A tevékeny-
séghez termőföldet biz-
tosítunk. Tel.: 06/30-473-
5017.
Vásárolnék mindenféle ré-
giséget, hagyatékot (tol-
lat, dunnát, párnát, fatek-
nőt, babakádat, spalet-
tát, hentelőasztalt, gyalu-
padot, porcelánokat, stb.). 
Tel.: 06/30-304-9643. 
Régi  típusú eszterga-
gép, állványos köszörű, 
rúdacélhajlító, körgyűrű-
hajlító, kovács satu, kovács 
üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.
Eladó tavaszi árpa, 160x160-
as zártszelvény. Tel.: 06/70-
560-7569.
Whirlpool felültöltős mo-
sógép, négykerekű gyer-
mek-gokart és Adidas fo-
cicipők (38, 40, 42-es mé-
retben) eladók. Tel.: 06/30-
856-6981.

Zsalukő, pillérzsalu, ké-

ménytégla, üst, kéziszi-

vattyú eladó. Tel.: 06/30-

647-6496.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát és hátizsák 
javítás. Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállal-
kozó, Karcag, Szent István 
sgt. 14. Tel.: 06/30-219-
6813.

Ingyen elszállítom felesle-
gessé vált dolgait! (Fém, 
mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, bojler, autó- és 
motorakkumulátor.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A 
legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubikmunkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 

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

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt hirdetőink!
Március 23-tól az ügyfélfogadást 

meghatározatlan időre felfüggesztjük, 
és így készpénzfizetéses apróhirdetéseket 

sem áll módunkban felvenni.

Telefonon és e-mailen 
elérhetőek vagyunk. TISZTELT 

HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

10 HA területű, 204 AK 
értékű föld eladó 

Füzesgyarmat határában,
a műúttól 3-400 

méterre, gépjárművel 
jól megközelíthető 

helyen. Tehermentes, a 
vevő rögtön művelheti, 

bérbe adhatja. 
Ár: 19,5M Ft 

Email: elado.fold@outlook.com 
Tel.: +36-30-369-0250

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - cso-
portvezető (Karcag),

 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag, Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Pék - betanított pék (Karcag),
 - Kőműves (Göd és környéke),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag).

érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), 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:

Lapzárta: 
2020. március 30. (hétfő) 

12.00 óra
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HIRDETMÉNYEK

A koronavírus terjedés esetleges kockázatának csökkentése érdekében, és 
a 2020. március 11. napján Magyarország Kormánya által bejelentett 

veszélyhelyzetre (40/2020. (III.11.) Korm. rend.) tekintettel, a személyes kontaktusok 
minimalizálása érdekében a 

Család- és Gyermekjóléti Központ 
tevékenysége kizárólag krízishelyzetekre korlátozódik.

Munkatársaink ügyintézése, a konzultációk, a kapcsolattartás elsősorban telefonon, 
elektronikus úton történik. A sürgős esetekben lehetőséget biztosítunk időpont egyezte-
tésre a személyesen történő kapcsolatfelvételhez. 

A nyitvatartási időn kívül krízis, illetve vészhelyzet esetén az intézmény által működ-
tetett készenléti szolgálat a 06/30-570-9611-es telefonszámon hívható:

 - hétfőtől-csütörtökig 16.00 órától - 7.30 óráig,
 - pénteken 13.30 órától - hétfő 7.30 óráig.

 - Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) tekintetében nyújtott szolgáltatások 
teljes felfüggesztésre kerültek. 

 - A fogyatékos személyek nappali intézménye (ÉNO) jelenleg ügyeleti nyitvatartás 
szerint működik.

 - A tanyagondnoki szolgáltatás, a szociális étkeztetés kiszállítással, a házi se-
gítségnyújtás biztosítása az óvintézkedések és higiéniai előírások betartása mel-
lett biztosított.

Intézményünk a Karcag Városi Önkormányzattal együttműködve az alábbiakban 
tud segítséget nyújtani a 70 évnél idősebb karcagi lakosság részére:

 - melegétel házhozszállítás
(Napi egyszeri melegétel igénylésüket a 06/59-312-769 telefonszámon adhatják le.) 

 - gyógyszerkiváltásban történő segítségnyújtás
(Amennyiben gyógyszereit orvosánál receptre, vagy e-receptre előzetesen felírat-
ta, a gyógyszertárból a szükséges gyógyszereket hétfői, szerdai és pénteki napo-
kon házhoz szállítjuk.)

 - alapvető élelmiszerek beszerzése
(Alapvető élelmiszerek és higiénés termékek bevásárlásához nyújtunk segítséget, 
melyet hétfői, szerdai és pénteki napokon házhoz szállítjuk.)

Kérem, hogy a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos igényüket (hétfőtől-csütörtökig 7.30 
órától-16.00 óráig, pénteken 7.30 órától-13.30 óráig) az alábbi telefonszámok valamelyikén:

06/59-500-635 vagy 06/59-312-769, 06/30-570-9331 vagy 06/30-887-7574,
vagy az

idosellataskarcag@gmail.com elektronikus levelezési címen jelezzék!

A fenti elérhetőségeken várjuk azon önkéntesek jelentkezését, akik tudnak és sze-
retnének segítséget nyújtani.

Amennyiben tudomást szereznek krízishelyzetbe került beteg, egyedülálló, idős, 
segítségre szoruló emberről, kérem szíveskedjenek intézményünk felé jelezni!
Elérhetőségeink:

 - Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
5300 Karcag, Püspökladányi út 33. 
Tel.: 06/59-311-006

 - Család- és Gyermekjóléti Központ
5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
Tel.: 06/59-312-450 

 - idősek Klubja
5300 Karcag, Szabó J. u. 6. 
Tel.: 06/59-312-769
e-mail: szszkkarcag@gmail.com

Kun Csilla
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal tájékoztatja Önöket, hogy a kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a járvány terjedésének megelő-
zése érdekében 2020. március 19. napjától a Járási Hivatal 
valamennyi szervezeti egységénél ügyfélfogadásra kizáró-
lag előzetes időpontfoglalással van lehetőség.

Az egyes szakterületek időpontfoglaló telefonszámai 
az alábbiak:

Hodos julianna
Karcagi járási Hivatal

hivatalvezető

Hatósági Osztály (Karcag) 06/59-795-155
Hatósági Osztály (Kenderes) 06/59-795-167
Hatósági Osztály 
(Kunmadaras) 06/59-795-165

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

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

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

Gyámügyi Osztály 06/59-795-150
Foglalkoztatási Osztály 06/59-795-168
Kormányablak Osztály 
Karcag

személyi okmányok: 
06/59-795-236

Kormányablak Osztály 
Karcag

gépjárműves ügyek: 
06/59-795-220

Kormányablak Osztály 
Karcag

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

Kormányablak Osztály 
Karcag

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

dalombiztosítás, családtá-
mogatás, ügyfélkapu, stb.) 

06/59-795-238

Kormányablak Osztály
Kisújszállás

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

Kormányablak Osztály 
Kisújszállás

gépjárműves ügyek: 
06/59-795-222

Kormányablak Osztály
Kisújszállás

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

dalombiztosítás, családtá-
mogatás, ügyfélkapu, stb.) 

06/59-795-223

HirdETMÉNY

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2020. április 3-án jelenik meg.

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

Kedves Olvasóink!
Kezdetét veszi a nyári 

időszámítás, amely október 
utolsó vasárnapjáig tart.

Kérjük, ne feledjék

március 29-én
(vasárnap)

hajnali 2.00 órakor 3.00 órára
átállítani óráikat!


