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A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel karcagi vál-
lalkozók összefogásának köszönhetően április 7-én, kedden 4000 
darab maszk, 3000 darab kesztyű és 400 liter kézfertőtlenítő ke-
rült átadásra a városnak. A következő napokban is várható még 
legalább ennyi védőfelszerelés - tudtuk meg Laboncz János vállal-
kozótól. A higiéniai eszközöket egészségügyi és szociális intéz-
ményekbe szállítják tovább.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képvi-
selője elmondta, hogy a magyar ember, ha baj van, mindig ösz-
szefog. Összetartanak a vállalkozók, az önkéntesek. - Azt gondo-
lom, hogy közösen, együttes erővel le fogjuk tudni győzni a ví-
rust, le fogjuk tudni győzni ezt a kihívást is - mondta a képviselő.

Brehó Mónika

Április 11-én, szomba-
ton Kiskunhalason tartott 
ellenőrzést Orbán Vik-
tor miniszterelnök, ahol 
megtekintette a mobil 
járványkórházat, egy vé-
dőruha-varróüzemet és a 
városi kórházat - közölte 
Havasi Bertalan, a minisz-
terelnök sajtófőnöke.

A kiskunhalasi mobil 
járványkórház rekordidő, 
mindössze két és fél hét 
alatt épült fel - jelentet-
te a kormányfőnek Tóth 
Tamás vezérőrnagy, ak-
ciócsoport-parancsnok, a 
büntetés-végrehajtás országos parancs-
noka, hozzátéve: jelenleg nincs ennél 
modernebb ilyen típusú kórház egész 
Európában.

Orbán Viktor felkeresett egy konténer-
üzemet, ahol az általában egyenruhákat 
varró női rabok most átálltak látogatói 
védőruhák gyártására.

A városi kórházba előzetes bejelentés 
nélkül érkező kormányfő meghallgatta 
az intézményt vezető orvosok beszámo-
lóját az ott folyó járványügyi védekezés-
ről, az ellátás tárgyi és személyi feltétele-
iről, a járványkórházzal való együttmű-
ködésről.
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Elkészült Európa legmodernebb 
mobil járványkórháza

A kormánynak a koronavírus-járvány alatt is 
törekedni kell a fiskális fegyelemre, de nem sza-
bad vaskalaposan ragaszkodni az államháztar-
tási hiány három százalék alatt tartásához, mert 
most a munkahelyek megtartása és a gazdaság 
újraindításának kell elsőbbséget kapnia - nyilat-
kozta a pénzügyminiszter.

Varga Mihály úgy fogalmazott, zárójelbe kell 
tenni azt a korábbi forgatókönyvet, amely szerint 
az idén növekedik a magyar gazdaság. Nagy való-
színűség szerint zsugorodás, visszaesés lesz, ami-
nek mértéke most 3 százalékra tehető, de a vég-
leges adat nagy mértékben függ a járványhelyzet 
alakulásától, attól, hogy a gazdaság mikor tud ki-
jönni a karanténból - fejtette ki, majd hozzátette, 
folyamatosan monitorozzák a történéseket.

Kiemelte, a magyar gazdaság most a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) szerint is sokkal válságál-
lóbb helyzetben van, mint a 2008-as válság ide-
jén, ami lehetővé teszi, hogy minél kisebb károk-
kal élje túl a járvány miatti leállást.

A munkahelyek megtartása, megvédése a leg-
fontosabb, aminek érdekében a kormány munka-
helymegtartó támogatással, hitellel, garanciaesz-
közökkel, tőkepótlással, valamint adóintézkedé-
sekkel segíti a vállalkozásokat - hangsúlyozta Varga 

Mihály. Elmondta, a kabinet az utol-
só simításokat végzi egy hitel- és ga-
ranciacsomagon, amelynek részlete-
iről hamarosan tájékoztatást adnak.

Kitért arra is, hogy a kormány fog-
lalkoztatási csomagja a munkahelyek 
megvédését, megtartását szolgálja, a 
leggyorsabb és leghatékonyabb segít-
séget pedig az adózásban adott köny-
nyítések jelentik a háztartásoknak 
és a vállalkozásoknak, hogy utóbbi-
ak minél kisebb veszteséggel és minél 
több munkahelyet megtartva legye-
nek túl a járvány okozta válsághely-
zeten. A pénzügyminiszter aláhúzta, 
a kabinet eddigi adókönnyítései 200 
milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál és 
családoknál.

Varga Mihály fontosnak nevezte, hogy a kor-
mány korábbi vállalásait is teljesíti. Példaként 
említette, hogy folytatják a szociális hozzájáru-
lási adó mérséklését, a teher idén 17,5 százalékról 
15,5 százalékra csökken, ami fél év alatt mintegy 
160 milliárd forinttal segíti a vállalkozásokat.

Hangsúlyozta, mintegy 600 ezer cégnek lehetővé 
teszik, hogy a tavaszi határidők helyett szeptem-

berig nyújtsák be adóbeszámolóikat, ami jelentős 
pénzügyi segítséget jelent számukra. A kormány 
emellett lehetővé tette minden vállalkozásnak, 
hogy ötmillió forintig terjedő adómérséklést, rész-
letfizetést, vagy fizetési halasztást kérjen - mondta.

Varga Mihály közölte, a kisvállalkozások adó-
jának 12 százalékról 11 százalékra mérséklése 
10 milliárd forintos könnyítés, ami 50 ezer vál-
lalkozást segít.
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A munkahelyek megtartása és a gazdaság újraindítása az elsődleges

Összefogtak a vállalkozók
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Közel egy évszázadot átfogó tartalmas életutat lehetet-
len egy ilyen rövid írásban összefoglalni, így engedtessék 
meg e sorok írójának, hogy csak néhány jelentősebb ese-
ményt említsek meg.  

Dr. Sántha József régi, nagykun redemptus családból 
származik, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium-
ban végzett, s mindig szívesen emlékezett vissza kitűnő 
tanáraira, akiktől a tudáson kívül emberi tartást is ka-
pott.

Amikor Debrecenben végzett orvosként, fel sem me-
rült benne, hogy ne szülővárosába jöjjön haza gyógyíta-
ni. Mindig szívesen emlékezett vissza első főnökére, Zöld 
Istvánra, akivel a belgyógyászaton ketten voltak orvosok. 
Örömmel mesélt a kezdetekről, amikor még nem voltak 
olyan korszerű diagnosztikai berendezések, műszerek 
mint napjainkban, így nagy szükség volt egy-egy betegnél 
a többszöri konzultációra.

Orvosként is mindig úgy próbált segíteni, hogy a hu-
morát minden nehéz körülmény között megőrizte. A kór-
termekben mindig voltak olyanok, akik mindenféle törté-
netekkel szórakoztatták a többieket, s vizit közben is vol-
tak mulatságos helyzetek, amelyek fűszerezték a minden-
napokat.

S bár amikor végzett, hívták a tatabányai rendelőinté-
zet vezetőjének, s egy barátja Angliába is hívta, de nem 
volt szándéka soha elmenni szülővárosából. Ebben fele-
ségével, dr. Sántha Józsefné Szabó Katalinnal is egyetér-
tés volt köztük, mindketten Karcagon akartak maradni, 
s maradtak is.

Dr. Sántha József mindig hálás szívvel gondolt vissza 
szüleire is, akik támogatták tanulmányai elvégzésében. 
Amikor szakvizsgát szerzett, megnyitotta magánrende-
lőjét is, ahová az évek során a legmodernebb eszközöket 
is beszerezte.

Több mint ötven éven át gyógyított a Karcag Városi Ta-
nács Kórház belgyógyászati osztályán, később a Rendelő-
intézet belgyógyász főorvosa volt. Megszervezte a Vérellá-
tó Állomást, ahol évtizedekig a vezetői főorvosi munka-
kört is ellátta.

Mindig szívén viselte a város kultúráját, sportját, szer-
vező munkájával évtizedeken át segítette Karcag komoly-
zenei életét, kezdeményezte a zenei oktatást, zenekarok, 
városi vegyeskar létrehozását. Ez idő alatt járt többek kö-
zött Karcagon, a Kultúrpalotában Fischer Annie, Kodály 
Zoltán is és számtalan színházi előadás, koncert volt ne-

ki köszönhetően. Kultú-
rapártolóként felkarol-
ta és támogatta a város-
ban élő alkotóművésze-
ket, népművészeket is. 
Számtalan alapítvány, 
civil szervezet munká-
jában is részt vett. Kez-
deményezője volt az el-
ső tűzikovács tábornak, s a múzeum kovácsoltvas kerí-
tésének elkészítéséért is sokat tevékenykedett városvédő-
ként, hiszen alapítója és huszonöt éven át vezetője volt a 
Városvédő és Városszépítő Egyesületnek. Vezetésével az 
elmúlt évtizedekben számos rangos eseményt, felújítást, 
akciót szervezett az egyesület. Így támogatták például a 
kunkapuk újraállítását magánházaknál, de emlékezetes a 
Kálvári-halom felújíttatása is. Kezdeményezésükre a vá-
ros visszaállította a református templom kertjében a Jó-
zsef nádor emlékoszlopot is.

Neki köszönhetőn került városi tulajdonba a volt hely-
őrségi otthon és kezdeményezője volt az új rendőrségi 
épület megvalósításának is.  

Mindig fontosnak tartotta a helyi értékek mentését, az 
itt alkotó művészek támogatását. Dr. Sántha József fárad-
hatatlanul mindig azért dolgozott, hogy szülővárosa gya-
rapodjon, szépüljön és megmaradjon annak a kis ékszer-
doboznak, amit a régi patinás épületei jelentenek. Kikap-
csolódást jelentett számára a természetjárás és a vadá-
szat. Példaértékű segítő-szervező-gyógyító munkáját Pro 
Urbe-díjjal és számos állami kitüntetéssel is elismerték.

Az ősi kun hagyományokat, értékeket is mindvégig 
ápolta, továbbadta azt lányainak és a fiatalabb generáció 
tagjainak. Szívesen vette, ha a város múltjáról kérdezték, 
hiszen rengeteg élménye, története volt. 

Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy gyer-
mekkorom óta ismerhettem, sok éve pedig a barátjának 
tudhattam magam. Nagyon hálás vagyok neki azért, mert 
újságíróként is mindig támogatott, biztatott, s ahogy egy-
szer megfogalmazta, szükségünk van a munkádra, mert 
csak így tudhatnak rólunk a megyében, tedd továbbra is 
a dolgodat!

Drága Jóska bácsi! Te is ezt tetted mindig önzetlenül, 
nagy hozzáértéssel, szeretettel. Ígérem, soha nem fele-
dünk, nyugodj békében!  

Daróczi Erzsébet

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

„Háború a 
nemzet ellen” 

(avagy azonnali 
kérdések és Szabó Dezső)

(4.)
Legutóbbi jegyzetem a közismert 

Szabó Dezső idézettel zártam, amit Z. 
Kárpát D. Jobbik alelnök idézett. Most 
e héten az Országgyűlésben az „azon-
nali kérdésekre” adott kormánypár-
ti válaszokban is több ízben szerepelt 
az idézet. De a jobbikos Steinmetz Á. 
napirend utáni felszólalásában is hi-
vatkozott rá. Sőt, Karácsony Gergely a 
2018. június 4-ei netes FB-os bejegy-
zését így kezdi: „Minden magyar fele-
lős minden magyarért” - írta annak 
idején Szabó Dezső, és bár sok dolog-
ban nem volt igaza, ebben története-
sen igen.”

Sajnos azonban látjuk, hogy a je-
lenlegi ellenzéknek fogalma sincs, mit 
is jelent ez a Szabó Dezső-i, nem is ki-
jelentő, hanem felszólító mondat. S 
gyanítjuk, egy-két citátumon kívül, 
nem sokat olvashattak a két háború 
közti Magyarország nehéz sorsú, bár 
a ’30-as évektől haláláig legnépsze-
rűbb írójától. 

Még 1996-ban a Jászkunság fő-
szerkesztője kérésére interjút készítet-
tem Hartyányi Istvánnal,  aki 1941-44 
között, egyetemi évei után nem sokkal 
az ún. „népi írók” munkáit gondoz-
ta. Jól ismerte Szabó Dezsőt is, aki-
hez ebben az időben több fiatal ba-
rátjával rendszeresen feljárt. (Később 
1996-ban ő készítette el Budai Ba-
logh Sándorral közösen a teljes Szabó 
Dezső bibliográfiát 465 oldalon, 5204 
tételszámmal.) Ő mesélte, hogy egy-
szer Gombos Gyulával volt fent a Mes-
ternél, amikor kinn megszólalt a csen-
gő. „- Ki az? - kiáltott ő ki, csak úgy ül-
téből. - Magyarok - hangzott kintről 
a válasz. - Valami közelebbit, kérem. 
Nagyon sok magyar van ebben az or-
szágban, kit én nem engedek ide be.” 

Szabó Dezső egyaránt felvette a har-
cot a német hegemón törekvésekkel és 
a Gömbös-, majd az Imrédy-kormány 
politikájával szemben. „Magyaror-
szágon sokan ellenezték a nácizmust, 
de senki nem ellenezte tisztább állás-
pontról, mint ő”- írja monográfiájában 
Gombos Gyula. Az egyik jelszava volt: 
„Se nem jobb, se nem bal, keresztény 
és magyar!”

Trianon után írta le a többször idé-
zett mondatot a „magyar felelősség-
ről”. Szabó Dezső Kolozsváron szüle-
tett tíz gyermekes szegény családban. 
Budapest ostromakor halt meg, a Jó-
zsef krt. 31/a ház pincéjében lévő óvó-
helyen 1945. január 13-án. A harcok 
miatt a szemben lévő Rákóczi tér fa-
gyos földjébe temették el Hartyányi 
Istvánék. Végrendeletét már novem-
berben megírta. Minden vagyonát és 
szerzői jogát a Kolozsvári Református 
Gimnázium Kollégiumára hagyta az-
zal a megkötéssel, hogy amíg tart az 
örökség, két szegény sorsú diák isko-
lázási költségeit fedezzék minden év-
ben, míg nem végeznek.

 -ács-

A Karcag Városi Baleset-megelőzési Bizottság a szabá-
lyos kerékpáros és gyalogos közlekedés érdekében indí-
tott akciót. A részletekről Tóth Évát, a Karcagi Rendőrka-
pitányság századosát kérdeztük. 

- Sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok személyi sé-
rüléssel járó közlekedési baleset történt. A 18 balesetből 
hét esetben kerékpáros, egy esetben gyalogos volt a baleset 
érintettje - mondta a szakember, aki az okok közül kiemel-
te: sem a kerékpárosok, sem a gyalogosok nem rendelkez-
nek megfelelő KRESZ és vezetési ismeretekkel. Eddig a kirí-
vó és a súlyos szabálytalanságok kivételével nem büntetést, 
hanem figyelmeztetést kaptak a rendőröktől a szabálytalan-
kodók. Mivel ezek nem érték el céljukat, a rendőrség türel-

me elfogyott, mostantól fokozottan ellenőrzik a kerékpáro-
sokat. Folytatják a pofátlan tanítási akciót, amit rendőrsé-
gi jelzéssel el nem látott szolgálati járművel hajtanak vég-
re, és az elkövetett jogsértéseket videokamerával rögzítik. A 
legtöbb kerékpáros baleset a kanyarodás szabályainak és az 
elsőbbség meg nem adása miatt következik be, illetve úgy, 
hogy ittas a kerékpáros.

- Szólni kell a kerekes székesekről is - folytatta a szak-
ember. Fontos, hogy a kerekesszékkel közlekedő gyalogos-
nak minősül, így a járdán kell közlekednie, ezt sokan nem 
tudják, és szabálytalanul az úttesten közlekednek. Erre is 
figyelmeztetnek a rendőrök a nemrég kezdődött akció so-
rán.

DE

A szabályos közlekedés érdekében indított akciót a rendőrség

In memoriam

dr. Sántha József
(1926-2020)
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Teljes értékűnek számítanak az idei, megvál-
tozott feltételek mellett szervezendő érettsé-
gi vizsgák, amelyeket több óvintézkedés mel-
lett tartanak - közölte a köznevelésért felelős ál-
lamtitkár.

Maruzsa Zoltán elmondta: április 16-án, csü-
törtök este megjelent az érettségi megszervezé-
sét rögzítő kormányrendelet. A mostani vizsgá-
kon szerzendő érettségi bizonyítványok a jövő-
ben is teljes körűen érvényesnek számítanak, és 
a felsőoktatási felvételre jogosítanak - emelte ki.

Megerősítette: kizárólag írásbeli vizsgákat 
szerveznek május 4-21. között. A vizsgák a na-
gyobb tárgyakból nem reggel 
nyolckor, hanem kilenckor kez-
dődnek majd, ezzel is szeretnék el-
kerülni, hogy a diákok egy időben 
utazzanak a nyolc órára munkába 
érkezőkkel. Egy tanteremben leg-
feljebb tízen lehetnek majd, de az 
a szám lehet nyolc-kilenc is, és leg-
alább másfél méteres távolságot 
kell tartani, ami lehet 2-2,5 mé-
ter is, a terem adottságaitól füg-
gően. Minden épületben kötele-
ző fertőtlenítés lesz, és igény ese-
tén a diákoknak, a pedagógusok-
nak maszkot biztosítanak, de a vi-
selését nem teszik kötelezővé - is-
mertette.

Ahol szükséges, kollégiumi el-
helyezést is biztosítanak, de egy 
szobában csak egy diákot lehet 
majd elhelyezni - jelezte.

Maruzsa Zoltán elmondta: kibővül a vizsga-
helyszínek köre. Ha kell, bármely köznevelési 
intézmény bármely tanterme bevonható lesz a 
vizsgáztatásba. Azt mindenképpen szeretnék 
elkerülni, hogy egy helyen - beleértve a folyosó-
kat is - egyszerre túl sokan tartózkodjanak. Szá-
mításaik szerint a hagyományos módon szerve-
zett vizsgáknál négyezer felügyelő tanár kelle-
ne, így hatezerre lesz szükség. Ha tíznél is ke-
vesebb diákot határoztak volna meg, akkor szá-
muk akár nyolc-tízezer is lehetne.

Az államtitkár közölte: ő maga és a megfelelő 
végzettséggel rendelkező munkatársai is kérni 
fogják beosztásukat érettségi felügyelőnek. Ki-
tért arra is: az akciócsoport ülésén jelezte, hogy 
szeretnének rendőri jelenlétet is kérni az isko-
lák közelébe.

Szóbelit csak öt tantárgy esetében lesz mód 
tartani, ezek: célnyelvi civilizáció, bibliaismeret, 
judaisztika, népművészet és hittan. Speciális sza-
bályok születnek a testnevelés esetében, mivel 
annak az írásbeli lebonyolítása szintén nem le-
hetséges. Szóbeli vizsgát tehetnek azok is, akik-
nek felmentésük van az írásbeli alól - ismertette.

Maruzsa Zoltán megerősítette: törlik a vizsga-
jelentkezések közül az alsóbb évfolyamos, nem 
végzős tanulók előrehozott érettségiit, a pótlá-
sukra ősszel és későbbi vizsgaidőszakokban lesz 
mód.

Hozzátette: szintemelő vizsgákat szintén csak 
azok tehetnek, akik idén felvételiznek. Ez igaz 

azokra is, akik korábban érettségiztek, és az idei 
felvételi miatt jelentkeztek szintemelő vizsgákra.

A köznevelésért felelős államtitkár rámu-
tatott: bár csak írásbeli részük lesz a nyelvi 
érettségiknek is, a nyelvvizsga átváltása során 
komplexként számítják be őket. Ismét felhív-
ta a figyelmet arra, hogy érettségizni senkinek 
sem kötelező, aki - akár azért, mert nem tudott 
rendesen felkészülni, akár az egészségügyi koc-
kázatok miatt - úgy dönt, nem teszi le a vizsgát, 
ezt megteheti. Április 20-ig az Oktatási Hivatal 
felületén lehetett a visszalépést jelezni, az eset-
leg már befizetett vizsgadíjat pedig megtérítik.

A jelentkezések módosítására is volt lehető-
ség, ha valaki emelt szintű érettségire jelentke-
zett, de úgy érezte, nem tudott megfelelően fel-
készülni, és középszinten vizsgázna, erre van 
mód. Arra is lehetősége volt, hogy középszintű 
nyelvi vizsgára leadott jelentkezést emelt szin-
tűre változtassa, és így megszerezhető a nyelv-
vizsga. Utalt arra a hétvégi kormányrendeletre 
is, amely lehetővé teszi a nyelvvizsgáztatások új-
raindítását azon vizsgaközpontokban, amelyek a 
szükséges akkreditációval rendelkeznek.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a balla-
gásokat nem lehet megtartani, mivel - mint na-
gyobb tömeget megmozgató rendezvények - az 
általános tilalmi körbe tartoznak. Arról, hogy 
az érettségire érkező fiatalokat tesztelik-e, azt 
mondta: ennek különösebb eredménye nem len-
ne, de azt kérik, hogy aki beteg, különösen, ha 
légúti panaszai vannak, ne jelenjen meg az írás-
beli vizsgán.

A felvételi ponthatárokat az érettségi megvál-
tozott lebonyolítása nem befolyásolja, mindig 
az utolsó felvett diák pontszáma jelenti a pont-
határt. Ugyanakkor, ha megajánlott jegyeket 
adtak volna, az a pontszámok összetételét ra-
dikálisan megváltoztatta volna - hívta fel a fi-
gyelmet.

Maruzsa Zoltán megjegyezte: arra készülnek, 
hogy ősszel nagyobb volumenű érettségi vizsgá-
kat tartanak majd, miként a keresztféléves je-
lentkezéseknél is bővített lehetőségek várhatók.

MTI

Több óvintézkedés mellett tartják 
az idei érettségi vizsgákat

Az elmúlt egy héten 21 repülővel 
és 3 kamionnal szállítottak Magyar-
országra a koronavírus-járvány elleni 
egészségügyi védekezéshez szükséges 
eszközöket - közölte a külgazdasági és 
külügyminiszter az Országgyűlésben.

Szijjártó Péter napirend előtti felszó-
lalásában elmondta: az elmúlt héten 
22,5 millió maszkot - 20,65 millió sebé-
szeti és 1,85 millió magasabb szintű vé-
delmet nyújtó maszkot - szállítottak Ma-
gyarországra. Így a járvány kirobbaná-
sa óta összesen már 72 954 890 maszk 
érkezett, ami nagyjából a fele a leszer-
ződött mennyiségnek. Még 75 852 550 
maszk Magyarországra szállítását vár-
ják, ebből 59,5 millió sebészeti, 16,3 mil-
lió pedig ennél magasabb szintű véde-
kezést tesz lehetővé - közölte.

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy 
az elmúlt héten 220 lélegeztetőgép is 
érkezett - összességében 538 -, továbbá 
Magyarországra szállítottak 50 ezer 
tesztet, így meghaladta a 402 ezret 
az importált tesztek száma, és még 2 
millió 952 ezerre rendelkeznek szer-
ződéssel.

Több mint 10,6 millió védekezéshez 
szükséges ruházati termék - szemüveg, 
kesztyű, sapka, arcvédő és overall - is 
bejött a múlt héten, ezzel 32,5 millió-
ra nőtt az összesen importált termékek 
száma, és még 27 millió darabra van 
szerződés - ismertette.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy 
a világ számos helyén folyamatosan 
kísérletek zajlanak oltóanyag, vala-
mint a koronavírus hatásait a jelenlegi-
nél eredményesebben kezelő gyógy-
szerek kifejlesztésére. Ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy a kínai kormány-
nyal kötött megállapodás értelmében 
a közelmúltban 400 ezer favipiravir ne-
vű gyógyszer érkezett Magyarország-
ra, ez adagolástól függően körülbelül 
4 ezer beteg kezelésére alkalmas. Kína 
mindössze négy országnak tette lehe-
tővé a vásárlást - emelte ki. Japánban is 
folyamatosak azok a tesztek, amelyek 
ilyen típusú gyógyszer kifejlesztésére 
irányulnak. Magyarország megállapo-
dott a távol-keleti országgal: az avigan 
típusú gyógyszerből 12 500-at kap - 
ami 100 beteg kezelésére alkalmas -, 
hogy a betegek kezelése mellett a kli-
nikai teszteket és vizsgálatokat is elvé-
gezzék - közölte a külgazdasági és kül-
ügyminiszter.

Szijjártó Péter jelezte, ezen a héten is 
több tonnányi rakományt várnak légi 
és szárazföldi úton egyaránt.

MTI

22,5 millió maszk és 
220 lélegeztetőgép 

érkezett a múlt héten
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- Igen, még karácsony előtt mondta Földváriné 
Simon Ilona igazgatónő, hogy valami nagyon nagy 
karácsonyi ajándékot, meglepetést fogok kapni. 
Nem is tudtam elképzelni mi lesz az, míg december 
23-án nem kaptam meg az értesítő levelet. Először 
nem is akartam elhinni, hogy én vagyok a címzett. 
Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy az 
elmúlt 17 év munkáját így ismerte el a város.

- Nagyon fontos, hogy a gyerekek között ott tud-
jak lenni, de közben az egyházközséget is képvisel-
jem. Most 7-8. osztályban tanítok hittant, szeretem 
csinálni. Külön programokat szoktam szervezni a 
tanításon kívül, bibliaszakkört, kézműves foglal-
kozást, de bevonom a diákokat a nőszövetségi csi-
gatészta készítésbe is. Az óráim sem olyan szigo-
rú tanítási órák, mint a matematika vagy a történe-
lem, hanem egy beszélgetős, ahol a lelki problémá-
jukat vagy bármi más gondjukat is megbeszélhetik 
velem a gyerekek.

- Nagyon érdekes, mert engem is tanított anyu-
kám, s ő velem nagyon szigorú volt. Én próbáltam 
nem ebbe a hibába esni, ugyanúgy bántam a fi-
aimmal, mint a többi gyerekkel, nem tettem kü-
lönbséget köztük sosem. A pedagógus pálya egyéb-
ként később jött, mert én gyerekkorom óta lelkész-
nek készültem. Nagyon sokat hallgattam nagyapá-

mat, aki lelkész volt, az ő hatására is válasz-
tottam ezt a hivatást, míg vallástanár azért 
lettem, mert így az egyházi iskolánkban hit-
tant is taníthatok. A gyülekezetben hárman va-
gyunk lelkészek, a férjem, Koncz Tibor, aki az es-
peresi feladatokat is ellátja, én, mint megválasztott 
lelkész és Keszegh-Seres Patrícia, az egyházmegye 
missziós lelkésze. Én főleg a Nőszövetséggel, a hit-
oktatással és a gyülekezet szervezési feladataival 
foglalkozom.

- Nem, a nagyobbik a debreceni orvosi egyete-
men most végez, a kisebbik negyedéves. Szerintem 
jól döntöttek az orvosi pályával.

- Szeretek olvasni, kirándulni és sokan tudják, 
hogy futok is. Fiatal koromban futottam, spor-
toltam, amikor megszülettek a gyerekek, keve-
sebb időm volt erre, de nyolc év óta újra futok, 
és hosszú távú versenyeken is indulok. A futás 
kikapcsol, az az „én időm”, s közben  jönnek a 
gondolatok, így tervezem meg a másnapomat.

- Szeretek főzni, főleg hétvégén, amikor több 
időm van. Egészséges, reform és magyaros étele-
ket, süteményeket egyaránt készítek. A házimun-
kát együtt csináljuk meg a férjemmel, szeretünk 
kertészkedni, és a két kutyánkkal is közösen fog-
lalkozunk. A fiúk szeretnek apjukkal a szabadban 
bográcsozni és grillezni, minden mást azonban én 

főzök meg. A fiaim szerint egyre jobban készítem 
a karcagi ferdinándot, de a birkafőzést a jeles kar-
cagi főzőkre hagyjuk, mi csak fogyasztjuk ezt az 
ételt, amit itt tudnak ennyire finoman elkészíteni. 
Pár évvel ezelőtt, amikor jöttünk Karcag felé, ak-
kor fogalmaztam meg, hogy most már itthon va-
gyok, hazaérkeztünk.

- Ha kimegyek az utcára, mindig lelkész vagyok, 
egyedül itthon tudok nem lelkész lenni, vagy ha 
kirándulok. Kedvenc tájam a Bükk-hegység, de 
szeretjük a Balaton körüli családi bicikli és gya-
logtúrát is. Hál’ Istennek a fiaim ragaszkodnak 
hozzám, hazajárnak, még most is kérik a tanácso-
mat. Nagyon büszke vagyok rájuk. Amikor 17 éve 
a férjemmel lelkészként idekerültünk, még el sem 
tudtam képzelni, hogyan fogunk itt élni, de ma 
már semmi nem hiányzik az életemből. Jól érzem 
magam családommal a gyülekezetben, a hivatá-
somat is nagyon szeretem. Anyukám Debrecen-
ből sokat van itt velünk, és részt vesz a gyüleke-
zeti alkalmakon is, férjem szüleihez pedig mi lá-
togatunk el rendszeresen. Nagyon jó az iskola ta-
nári kara, nagyon szorgalmas, lelkiismeretes kö-
zösség, mindenki végzi a munkáját. Ott vannak 
velünk az egyházi rendezvényeken, gyermekköz-
pontúság jellemzi őket, nagyon kreatívak, hamar 
felveszik a ritmust, ha valami újdonság van. Há-
lásak vagyunk azért, hogy ide íratják be a szülők 
a gyermekeiket.

DE

„Ma már semmi nem
hiányzik az életemből”

A képviselő-testület döntése értelmében Karcag Város Kultúrájáért Díjat vett 
át januárban Dobos László polgármestertől Nagytiszteletű Konczné Lehoczky 
Krisztina református lelkész, vallástanár, igazgató-helyettes. Mint a méltatásban 
elhangzott, korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, társadalmi 
érzékenységgel rendelkező kiváló egyéniség. Szervezi és tervezi az intézmény hit-
életi alkalmait. Munkája során együttműködik a pedagógusokkal, a szülőkkel, 
részt vesz a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztésében, képességeinek kibonta-
koztatásában. Vele beszélgettünk karcagi pályájáról.

- Meghatottan vette át a díjat.

- Lelkészként érkezett Karcagra, közben vallás-
tanári képesítést is szerzett. Mit jelent a tanítás?

- Fiai már egyetemisták, de amikor tanította 
őket, szigorú volt velük?

- Fiai orvosnak tanulnak. Nem bánja, hogy más 
hivatást választanak?

- Mennyire lehet szétválasztani a hivatali és a 
magánemberi dolgokat?

- Mi jelenti a kikapcsolódást?

- Van-e a házimunkában munkamegosztás?

A koronavírus járvány miatt zárva van a Györffy István Nagykun Múzeum, de mint dr. 
Nagy Molnár Miklós igazgatótól megtudtuk, ez az idő alkalmas a háttérmunkák végzésére.

A kényszerű zárva tartás alatt rendbe teszik a belső raktárukat, ahová először érkeznek az 
új tárgyak, mielőtt a külső raktárukba viszik. Szétválogatták a tárgyaikat, külön helyre he-
lyezték a textileket, kisbundákat és a rossz állapotban lévőket, amit befújtak molyirtóval. 

Az üres polcokra a Kántor és tanítványai vándorkiállítás anyagát teszik fel. A  Rónai-ma-
lomban lévő külső raktáruk is hamarosan máshová költözik, ehhez pályázaton nyertek 
pénzt tároló polcokra. A raktárak rendezése után dr. Nagy Molnár Miklós bízik abban, hogy 
egyszer a nagyközönség számára látogathatóak lesznek az ott elhelyezett tárgyaik is.

DE

Raktárakat rendeznek a múzeumban
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- Más vírusbetegség megjelené-
se sokkal korábban történik a szer-
vezetben - néhány óra, avagy egy-két 
nap leforgása alatt, közösségi fertő-
zésként -, amelyből egyértelműen el 
szoktuk tudni dönteni azt, hogy mivel 
állunk szemben. Ennél a típusú meg-
betegedésnél sajnos nem ez a hely-
zet. Ugyan a betegség tünetegyüttesei 
nagyban hasonlítanak az influenzá-
éra - orrfolyás, láz, torokfájás, kez-
detben száraz, majd hurutos köhö-
gés, gyulladás a légutakban-, de a fo-
lyamata sajnos eltér egy egyszerű fel-
ső légúti megbetegedéstől. Ahogyan 
a szakemberek a koronavírus-jár-
vány eddig elkészített beteg statisz-
tikáiból látják, az esetek körülbe-
lül 80%-ánál nincsenek, avagy eny-
he tünetek jelentkeznek. Ezek a be-
tegek nem szorulnak kórházi ellátás-
ra. A fertőzöttek 20%-a az, akiknél 
a fertőzés súlyos, és esetenként visz-
szafordíthatatlan következményekkel 
jár. A vírus megtámadja a léghólya-
gokban lévő nyálkahártya egyik sejt-

jét. A vékony hártyán keresztül men-
ne végbe az oxigén bejutása a kapillá-
ris érhálózatba és természetesen ez-
zel együtt az egész szervezetbe. A tü-
dőbetegeknél ez a fent nevezett nyál-
kahártya súlyosan megvastagszik, 
és nem jön létre az oxigenizáció. A 
COVID-19-nek nevezett vírusos be-
tegség a tüdő minden lebenyére rá-
húzódhat. Amíg a bakteriális tüdő-
gyulladás csak a tüdő egy-egy terü-
letét betegíti meg és tüneteivel - fára-
dékonyság, erős köhögés, légzésne-
hézség - megnehezítve a szív mun-
káját, addig a súlyosra fordult koro-
navírus-fertőzésben szenvedők közül 
vannak, akik lélegeztetőgépre szorul-
nak. Összefoglalva tehát az mondha-
tó el, hogy a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a gyengébb immunállapo-
tú idős emberek fogékonyak a legin-
kább erre a betegségre. Ehhez nagy-
mértékben hozzájárul az is, hogy va-
lamiféle alapbetegséggel már küzdöt-
tek. Természetesen a már mindenki-
nél ismert módokon, ha valaki bár-
milyen gyanús tünetet észlel magán, 
azonnal keresse fel telefonon a házi-
orvosát, aki tájékoztatni fogja a pá-
cienst a további tudnivalókról és ten-
nivalókról. 

- Minden területre szám-
talan praktika van. Elsőd-
legesen említendő, hogy ke-
rüljük a testi kontaktuso-
kat, ha a helyzet úgy kívánja és kö-
zösségbe kell mennünk, akkor visel-
jünk maszkot és gumikesztyűt. Igye-
kezzük minimalizálni társas kapcso-
latainkat. Nagyon lényeges a fertőt-
lenítés, a rendszeres szellőztetés. Ru-
haneműinket, mosható arc- és száj-
maszkjainkat 60 oC-on mossuk, majd 
vasaljuk. A gumikesztyűket a fertőt-
lenítő géllel, avagy spray-vel haszná-
lat közben is tisztíthatjuk. Kézfer-
tőtlenítő hiányában jó hatásfokú az 
enyhe, avagy hypós víz is, körülbelül 
1%-os oldatban. A naponta sokszor 
hallott és bemutatott alapos kézmo-
sás is elengedhetetlen. Az utcai ru-
házat és cipő levetése előtt és után is 
tegyük ezt meg. A másik fontos do-
log az egészséges, vitamindús és táp-
láló étkezés, a rendszeres testmoz-
gás. A savanyú káposzta, a cékla, a 
torma, a hagymafélék, a gyümöl-

csök, a házi készítésű befőttek, lekvá-
rok, mind-mind számos olyan anya-
got, oxidánsokat tartalmaznak, ame-
lyek elengedhetetlenek az egészséges 
immunrendszer működéséhez. Lé-
nyegesnek tartom a vitaminpótlást 
is, különösen a C és D-vitamin fo-
gyasztását, de a multivitaminok és 
nyomelemek is kiemelt fontosággal 
bírnak. Másik dolog, hogy csakis el-
lenőrzött helyről, lehetőleg gyógy-
szertárból vásároljuk az úgynevezett 
étrendkiegészítőket is. A járvány ide-
jén hamisított termékek is fellelhetők 
az internetes kereskedelemben, ezért 
jobb az óvatosság. Emellett termé-
szetesen a legfontosabb javaslat, hogy 
aki idős, 65 évet betöltött személy, és/
vagy valamilyen alap- vagy immun-
betegségben szenved, illetve kiskorú, 
maradjon otthon!  

Brehó Mónika

„Vigyázzunk magunkra és egymásra!”
- interjú dr. Szalay Annamária szakgyógyszerésszel -

A Vöröskereszt Karcagi Te-
rületi Szervezetének önkén-
tesei is varrják a maszkokat 
és élelmiszercsomagot is osz-
tanak a rászorulóknak - tud-
tuk meg Orvos Anettától, a 
szervezet képviselőjétől.

Darai Mihályné lakásán szor-
gosan varrták ott jártunkkor is a 
lakosság részére a szájmaszkokat 
az önkéntesek. E mellett a Vörös-
kereszt tevékenysége a szociális 
juttatásokban, a napi adomány-
osztásban is kiemelkedő. Karca-
gon heti négy alkalommal oszta-
nak élelmiszert a Magyar Élelmi-
szerbank és a Tesco segítségével. 
Ruhaosztásra is van lehetősé-

gük hetente egyszer. A véradások 
szervezése kiemelt feladata a Vö-
röskeresztnek. Az életmentő mű-
tétekhez szükséges vérre most is 
szükség van, áprilisban is volt és 
még lesz is véradás. Nagyon fon-
tos, ha valaki külföldön járt az 
elmúlt hetekben, vagy köhög, 
prüszköl, maradjon otthon, a se-
gítésre csak az egészséges véradó-
kat várják.

A Vöröskereszt önkéntesek se-
gítségét is várja - akár varrni tu-
dókat, de anyagfelajánlásokat is 
fogadnak. Aki önkéntes mun-
kával - ebédhordás, bevásárlás - 
szeretne segíteni, az is jelentkez-
het a szervezetnél.

DE

A Vöröskereszt önkéntesei is varrják a maszkokat

A koronavírus-járvány - amelynek tüneteit az influenza megbetegedéshez hasonlítják - 
megérkezett Európába is. Számos országban okozott és okoz mind a mai napig komoly 
problémákat. Ez mára már nemcsak az emberek életét veszélyezteti, hanem az egészség-
ügy frontvonalában lévőkön túl, a kereskedelmi egységek dolgozóit, a turisztikai célponto-
kat, a gazdasági nehézségekről nem is szólva. Lapunk annak járt utána, hogy milyen élet-
módot szükséges folytatnunk a járvány ideje alatt, és milyen óvintézkedéseket kell betar-
tanunk azért, hogy minél kevesebben kaphassák el a Kínából eredő új típusú koronavírust.  

- Miben más ez a vírusbetegség, 
mint a szezonálisan lezajló influ-
enzás megbetegedések?

- Milyen óvintézkedéseket 
tegyünk meg azért, hogy 
ne kapjuk el a vírust?
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HÍREK
DIGITÁLIS OKTATÁS A KARCAGI ISKOLÁKBAN

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Is-
kolai Tagintézményében a távoktatásra va-
ló átállás a következőképpen alakult ki - tud-
tuk meg Plósz Csilla Margit intézményvezető-
től: a digitális munkarend kihirdetése után az 
első feladat az volt, hogy a szülőket telefonon, 
e-mailen tájékoztatták az osztályfőnökök a 
megváltozott helyzetről. Ezután nyilatkoztak 
a szülők, hogy mennyi és milyen digitális esz-
köz áll a rendelkezésükre, van-e internet. Vé-
gül minden család megoldotta, de sajnos több 
háztartásban csak okostelefon van, néhány-
nál csak 1 db. Így több gyerek is azt az egyet 
használja, ami gondot okoz. Pontosítottuk a 
KRÉTA rendszerben található e-mail címe-
ket és telefonszámokat, naplóztuk az órákat, 
a házi feladatokat kijelöltük a KRÉTA felüle-
tén. Ezzel egy időben kialakították az osztály-
főnökök a Facebook zárt csoportjait az osz-
tályoknak, ott is megkezdődött a tananyagok 
közzététele, folyamatos a kapcsolattartás, vi-
deó hívások.

A feladatokhoz kapcsolódnak internetes aján-
lások, videó filmek, digitális tananyagok, ame-
lyek elősegítik a tananyag megértését és gyakor-
lását. A tanulók által elkészített munkadarabok 
és írásbeli feladatok fotóját meghatározott idő-
re kell visszaküldeni e-mailen, ha nem tudják 
így, akkor privát üzenetben a Messengeren ke-
resztül. A rendszergazdánk 2020. március 30-ra 
elkészítette a tagintézményre a Digitális Okta-
tási Felületet, a Moodle-t, hosszútávon ezt sze-
retnénk működtetni. A pedagógusok is komoly 
erőfeszítéseket tesznek, hogy segítsék a gyerme-
kek tovább haladását a tananyagban. Kihívás 
ez minden szereplőnek, de többnyire pozitív ta-
pasztalatunk van. 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Is-
kolai Tagintézményében a távoktatásra való át-
állás a következőképpen alakult ki: a digitális 
munkarend kihirdetése után felmérésre került 
a tanulók/családok digitális eszközellátottsága. 
A tanulók nagy többségénél probléma és hiá-
nyosság  merült fel. Az adatgyűjtés során kide-
rült, hogy van telefon és internet a felsős tanu-
lók többségénél, de asztali gép/laptop nincs. Az 
alsós tanulók esetében a szülőknek van csak te-
lefon. A nevelőtestület javaslata alapján az ana-
lóg alapú távoktatást választottuk.

A tanítás-tanulás legfőbb eszközei tovább-
ra is a tantárgyakhoz kapcsolódó tankönyvek, 
munkafüzetek, füzetek és a pedagógusok által 
készített feladatlapok. Digitális ajánlást a leg-
több tantárgy estében kapnak a tanulók, ennek 
online módon való közvetítése is folyamatosan 
bővül, amelynek tapasztalatait folyamatosan 
elemezzük.

A pedagógusok minden héten munkatervet 
készítenek és elkészítik a feladatlapokat /feladat-
kiosztókat, az eltérő tanulmányi haladást figye-
lembe véve differenciáltan. Ezek sokszorosításra 
kerülnek. Minden héten a hétfői napon délelőtt 
történik a heti névre szóló csomagok összeállí-
tása, délután pedig azok kiosztása az egészség-
ügyi előírások maximális betartásával. A beér-
kezett feladatlapok 1 hétig karanténba kerülnek, 
ezt követően történik azok pedagógusonkénti 
szortírozása, javítása, értékelése. A visszajelzé-
sek alapján mind tanulói, mind szülői téren elé-
gedettség tapasztalható a távoktatás ilyen mó-
don történő megvalósítása vonatkozásában. A 
pedagógusok szintén maximálisan támogatják 
ezt a módszert, elsősorban az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében. Telefonon, Messengeren 

és bármilyen lehetséges módon igyekeznek az 
osztályfőnökök támogatni a tanulókat és a csa-
ládokat. Azonban sokszor még a telefonos elér-
hetőség is nehézségekbe ütközik.

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskolai Tagintézményében a távoktatásra 
való átállás a következőképpen alakult ki: mű-
vészeti iskolánk valamennyi pedagógusa gör-
dülékenyen vette a digitális oktatásra való átál-
lást. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy minden növendéknek biztosított ottho-
nában IKT eszköz (laptop, asztali számítógép, 
okostelefon), amelyek elősegítik a Messenger 
videochat alkalmazás működtetését, a folya-
matos élő művészeti iskolai órák megtartását. 
Emellett folyamatosan kapnak a növendékek 
digitális ajánlásokat, amelyek tovább segítik az 
otthoni gyakorlást, zenei élmények szerzését. A 
gyerekek és tanáraik egyaránt szeretik az okta-
tásnak ezt a módját a jelen helyzetben. Ez az az 
intézménytípus, ahol a növendék és a tanár sze-
mélyesen is el tud beszélgetni, ha a bezártságtól, 
a megváltozott oktatási rendtől esetlegesen lelki 
problémákkal küzdő gyermekeknek erre szük-
sége van. Minden szülő, gyermek és pedagó-
gus maximális együttműködéssel és megértés-
sel tud folyamatosan együtt „dolgozni” ebben a 
munkaformában. Összességében megállapítha-
tom, hogy az új munkarendre való átállást tag-
intézményeink valamennyi dolgozója együtt-
működéssel, nagyfokú fegyelmezettséggel és tu-
dása legjavának bevetésével kezelte. Az intéz-
mény vezetésétől minden segítséget, támogatást, 
iránymutatást megkapnak a digitális csatorná-
kon annak érdekében, hogy mindennapi mun-
kájukat zavartalanul elláthassák.

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Szentannai Sámuel Középiskola távokta-
tási tapasztalatairól Gyökeres Sándor igazga-
tót kérdeztük. 

- Viszonylag szerencsés helyzetben van in-
tézményünk ebben a vészhelyzetben, mert 
2017 őszétől egy új tanulás irányítórendszert 
kezdtünk kísérleti jelleggel alkalmazni, majd 
2019-ben már e szerint kezdtünk el dolgoz-
ni. Akkor még nem is gondoltuk, hogy ennek 
a távoktatási célra kifejlesztett Modle rend-
szernek ekkora jelentősége lesz. Március 16-
án mindenki - tanárok, diákok - beléptek a 
Modle tanulásirányítási rendszerbe, s megkez-
dődtek a tananyagfeltöltések is. Ez természete-
sen sokkal több munka, mint megtartani egy 
órát. A rendszer lehetővé teszi annak az ellen-

őrzését, hogy milyen formá-
ban és mit tanul egy diák, s a 
számonkérést is. A program 
nagyon sokoldalú és sokré-
tű módszert, lehetőséget biz-
tosít a tanulásra, de használ-
juk a korábbi adminisztráci-
ós felületeket, közösségi le-
hetőségeket is. A számonké-
rés tesztekkel történik, így a 
tanulók tudása jól ellenőriz-
hető. A gyakorlati oktatást is 
a távoktatásba kellett beilleszteni - művelet-
leírásokkal és videofilmek csatolásával old-
juk ezt meg átmenetileg - sorolja az iskolave-
zető, aki elmondta, eddigi tapasztalataik sze-

rint jól működik a távoktatás. Az osztályfő-
nökök Facebook csoportokat működtetnek, és 
ott közvetlen kapcsolatot is tudnak tartani a 
tanulókkal.

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium

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

Karcag Város Önkormányzata képviseletében
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos program részeként meghirdeti Karcagon 
„A legszebb konyhakertek” programot.

A program célja: elismerni a kertművelők munkáját, és ezzel ösz-
tönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udva-
rán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesz-
szen benne a maga és családja számára minél több konyhaker-
ti növényt, zöldséget, fűszer-, gyógynövényeket, gyümölcsöt.

Az év témája:  A biodiverzitás éve - „Sokszínűséget, sok-
féleséget a kertekbe!”

A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti növé-
nyeket/gyümölcsöket termeszt saját vagy bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
•	 Balkon: Erkélyen kialakított
•	 Mini: 50 m2 alatt
•	 Normál: 50 m2 felett
•	 Zártkert 1. - Zöldséges
•	 Zártkert 2. – Gyümölcsös
Jelentkezési határidő: 2020. június 15.
Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
•	 Karcag Városi Önkormányzat – portán elhelyezett gyűjtő-

doboz
•	 Falugazdász Iroda (5300 Karcag, Dózsa György út 29.)
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa 

vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen veszünk fotók ké-

szítését a balkonról, kertről, amely segíti a bírálók munkáját. Az or-
szágos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-

lyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igé-

nyének megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommentes és hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő le-

gyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez az öko/bio módszerek alkalmazása, madárbarát 

kert kialakítása (van benne madáretető, -itató és -odú), ha a 
kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található, a 
kertet több generáció műveli, és a kertművelő minél több talaj-
kímélő művelési, védekezési, vízgazdálkodási módszert al-
kalmaz, minél több tájjellegű, régi, saját megőrzésű fajtákat 
tart kertjében.

8. A 2020-as év kiemelt témájához kapcsolódóan előny, ha a kert 
minél sokszínűbb, azaz minél több fajta növény és élőlény kap 
helyet a kertben.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés, és indokolt eset-
ben különdíjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória el-
ső helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.

Országos díj – Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, Magyaror-
szág érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy Elis-
merő Oklevél, amelyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes 
keretek között várhatóan dr. Nagy István agrárminiszter úr ad át 
Sári Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 01 - augusztus 15-ig) 

történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2020. ősz

Várjuk minden zöldség/gyümölcstermesztő 
kertművelő jelentkezését!

Sári Kovács Szilvia
alpolgármester

•	 Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és 
gyümölcs)

•	 Közösségi: csoportok, óvodák, 
iskolák, szervezetek által meg-
művelt kertek

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 
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2020. április 24. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.30 Az évezred árvize 
 dokumentumfilm
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: Dánielné Kacsó Andrea
 Téma: digitális oktatás a maristásoknál
 Karcagi hírek
 - Óvodai beiratkozás
 - Szájmaszkokat készítenek
 - Tavaszi munkák a kertekben
 - Digitális oktatás
 - Múzeumi leltár
  Vendég: Ökrös Dávid
 Téma: Nexus Közösség - karcagiak 
 az élvonalban
20.20 Nagykunsági Híradó 
21.20 Karcagi Nótás Fiúk

2020. április 27. 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. április 28. kedd 
(ism. 2020. április 29. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.30 Látogató - erdélyi utazás
20.00 Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.20 3+2 koncert

2020. április 30. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Tisza-tó dokumentumfilm
19.00 Nagykunsági Krónika
 Nagykunsági Híradó 
 Vendég: Kovács Miklósné
 Téma: iskolai beiratkozás után, 
 digitális oktatás
 Térségi körkép
 Karcagi hírek
 Vendég: dr. Farkas Béla
 Téma: nőtt a szülések száma 
 Karcagon  
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

Április 25. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)   
9.00-18.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Április 26. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. április 17. 
Murányi Magdolna - 
Hangyási Imre

Születés
2020. április 14.
Szabolcsi Fanni - Jenei 
Zoltán
Kg., Diófa utca 2.

Zoltán
2020. április 15.
Tomozi Anita - Szakács 
András
Kg., Kisújszállási út 67.

Bálint
2020. április 18.
Magyari Tünde - Olajos János
Kg., Szamos utca 45/a 

János Mátyás
Halálozás

Varga Istvánné 
(Horváth Mária) 
 (1925)
Tóth-Kása Péter Lajos 
 (1948)
Olajos Sándor László 
 (1949)
Mészáros Imre Lajosné 
(Csontos Zsuzsanna) 
 (1959)
dr. Sántha József 
 (1926)
Dobos Béláné (Szarka Mária) 
 (1926)
Horváth György 
 (1939)
Kiss Tibor 
 (1963)
Lázók Mária 
 (1964)
Bezsella Mihály 
 (1940)
Kiss László 
 (1971)

Gyógyszertári ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Április 25-26.
dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650

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
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.
Eladó a Kisvénkert, Kék-
virág utcában 939 m2-es 
kert, fele felkerítve, fúrt kút 
és lakókocsi rajta. Simson 
S50 B/1, eredeti papírokkal 
eladó. Tel.: 06/30-216-9216.

Állat
Ismét rendelhető hal! (Ponty, 
kárász, folyami harcsa.) Tel.: 
06/20-411-7430.

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.

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 esztergagép, 
állványos köszörű, rúd-
acélhajlító, körgyűrűhajlí-
tó, kovács satu, kovács ül-
lők, kovácstűzhely eladók. 
Tel.: 06/59-313-369.

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.

APRÓHIRDETÉSHIRDETMÉNYEK

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

 - Bolti eladó (Karcag),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (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:

Tisztelt 
Hirdetőink!

Március 23-tól az 
ügyfélfogadást 

meghatározatlan 
időre 

felfüggesztettük, 
és így 

készpénzfizetéses 
apróhirdetéseket 

sem áll módunkban 
felvenni.

Telefonon és 
e-mailen elérhetőek 

vagyunk.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK
 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. május 1-jén jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Újabb ingyenesen hívható telefonvonalat tesz elérhe-
tővé a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szö-
vetsége, mert a 116-123 segélyhívóvonal a koronavírus-
járvány miatt kialakult helyzet óta leterhelt.

A szövetség hétfőn közleményében azt írta, hogy az 
új, 06/80-810-600-as számot hétfő este hét órától le-
het tárcsázni. Az önkéntesek hétfő 19.00 óra és szerda 
15.00 óra között, valamint csütörtök 19.00 óra és vasár-
nap 7.00 óra között fogadják az erre a számra érkező hí-
vásokat.

A közlemény szerint a nap 24 órájában térítésmen-
tesen hívható 116-123-as számot tárcsázók problémáit 
több száz önkéntes fogadja, de a járvány miatt a koráb-
ban is magas hívásszám még tovább emelkedett.

MTI

Újabb telefonvonalon érhető el a 
lelkielsősegély-szolgálat

Lapzárta: 
2020. április 27. (hétfő) 12.00 óra

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 
önéletrajza, végzettségét, képzettségét igazoló okirat-
ok másolata.

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

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

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

RENDÉSZ
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Az utóbbi napokban a járvány miatt sokakat, engem is ért az életet komolyan 
befolyásoló negatív történés. Nehéz volt tudomásul vennem azt, hogy ennyi év 
után egyelőre nem gyógyíthatok. Korom miatt bekerültem a nagyon veszélyez-
tetett korcsoportba. Bezárva kell élnem. De a hab a tortán a gyerekem itthoni ta-
nulása. Így, míg át nem álltam az új életritmusomra, nem tudtam rászánni ma-
gam az írásra.

Nos, Izraelben is járvány van, de a politikai élet is pörög. Lezajlott az újabb vá-
lasztás, amely megint nem hozott döntést. Sem a Netanjahu vezette jobboldali, 
sem a Ganc vezette választási szövetség nem nyert. Közben a Netanjahu ellen fo-
lyó per sem zárult le. Ő ezt a helyzetet akarta kihasználni az eljárás megszünteté-
sére. Érdekes az az izraeli törvény is, ha valaki ellen büntetőeljárás folyik, nem le-
het miniszter, de miniszterelnök igen. Mind a két csoport vezetőjét megbízta az 
államelnök kormányalakítással, ahogy várható volt, sikertelenül. Nem sikerült 
egységkormányt létrehozni. Így most az a helyzet, hogy vagy egy harmadik sze-
mélyt bíz meg az elnök kormányalakítással, vagy újabb választás lesz. Persze a 
járvány időszakában ez sem egyszerű.

Bár írásaim Izraelről szólnak, így bezárva, pár szóval megemlékeznék a keresz-
tény húsvétról és a zsidó peszáhról. A húsvét Jézus haláláról és csodás feltámadá-
sáról szól, erről a világ kereszténysége számos istentiszteleten emlékezik meg, ame-
lyeket most a járvány miatt csak online tarthatnak meg. Két éve láttam a zarán-
dokokat a Via Dolorosán és a Szent Sír Katedrálisban gyakorolni vallásukat. Most 
minden üres. Ehhez kapcsolódik az a népszokás, hogy húsvéthétfőn a férfi embe-
rek locsolkodni mennek, és piros tojást kapnak a megöntözött lányoktól. A locsol-
kodás alapja a víz tisztí-
tó és termékenységi ere-
jébe vetett hit. A tojás a 
belőle kikelő madárral 
Jézus újjászületését, a pi-
ros szín pedig a vérét jel-
képezi. Iskolásként, mai 
szóval bandázva indul-
tunk locsolkodni a fes-
tett tojásokért. A lányok 
azt számolták, hogy há-
nyan locsolták meg őket, 
a fiúk a kapott tojások 
számával büszkélkedtek. 
Ma, húsvéthétfőn erről 
is le kell mondani az em-
bereknek.

A világ zsidósága is e napokban ünnepli azt, hogy Isten segítségével Mózes ki-
vezette a zsidó népet az egyiptomi rabszolgaságból, és elvezette őket az Úr által ki-
jelölt zsidó hazába. Az ünnep első estéje a széder este, amelyet nagy családi kör-
ben tartanak. Ekkor elmesélik a rabszolgaságból megszabadulás történetét, amely 
nagy eszem-iszommal jár együtt. A főétel a pászkagombócos húsleves. Ezt legjob-
ban még Izraelben is azok a zsidók készítik, akik magyar őseiktől tanulták. Mi is 
részt vettünk egy ilyen családi ünnepségen, ahol több mint ötvenen voltunk. Jel-
lemzően, amikor utaztunk vissza a rokonom házába, a sok hazatérő miatt az au-
tópályán akkora dugó volt, mint Pest belvárosában csúcsforgalomban.

Az ottani járványhelyzetről: eddig 11.145 fertőzött van, 109-en haltak meg és 
183-an vannak súlyos állapotban. Szigorú intézkedésként a széder estén teljes ki-
járási tilalom volt. A zsinagógákban és a siratófalnál, ahol máskor ezrek imádkoz-
nak, csak tíz férfi gyakorolhatta vallását, mert ennél kevesebben vallási okokból 
nem imádkozhatnak. Sajnos a kijárási és gyülekezési korlátozást az ortodox vallá-
súak nem tartják be, sőt még szűrni sem hagyják magukat. Ezért Jeruzsálemben 
és Bne Barak városában (itt gyakorlatilag ők laknak) kialakultak a járványgócok. 
Ezeket a helyeket gyakorlatilag lezárták.

Mint bárhol a világon, Izraelben is kutatják a vírus ellenszerét. Egy érdekes 
irány, amelynek során placenta (magzati lepény) alapú sejtterápiával gyógyítottak 
lélegeztetőgépen levő betegeket. A kezeltek kifejezett gyógyulást mutattak, sőt a 
betegséghez társuló egyéb betegségeik is javultak. Persze ez még kísérleti stádium, 
és sok idő, amíg gyógyszer lehet belőle.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Kijárási tilalom

A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda óvodapedagógusai azzal a 
céllal hozták létre a Facebook-on 
a „Karcagi óvodások tarka-barka 
percei” oldalt, hogy ebben a mind-
annyiunk számára nagyon nehéz 
időszakban az otthon töltött idő 
eltöltését támogassák szakmai tu-
dásukkal, ötleteikkel, személyes 
perceikkel, jelenlétükkel az online 
világban. 

Gulyás Ferencné intézményveze-
tő elmondta, az óvodákban ügyelet 
van, a 9 tagóvodában 30 kisgyer-
mekkel foglalkoznak az óvónők, a 
többi kolléganő pedig online mó-
don igyekszik a kicsikkel foglal-
kozni. Az intézmény bekapcsoló-
dott városi szinten a szájmaszk ké-
szítésbe, 13 dolgozó varrja ezt na-
pi szinten, a többi óvodapedagógus 
pedig kézműves foglalkozást, moz-
gásórát tart interneten, vagy mesét 
olvas, énekel, zenél napközben a ki-
csiknek. Hetente egy-egy témakör-
ben adnak ajánlásokat a gyerekek-
kel töltött időhöz a szülőknek. 

A Zöldfa úti Óvodában Harsá-
nyiné Szabó Ilona tagóvoda-vezető 
és kolléganői is részt vesznek az in-
ternetes foglalkozásokban, ahol kre-
atív feladatokat mutatnak be a szü-
lőknek és az ovisoknak az otthoni 
szabadidős tevékenységekhez. 

Régóta süt már kenyeret Spisák 
Dezsőné óvodapedagógus és Tóth 
Eszter dajka saját kovásszal. Az 
anyukáknak ő mondta el részlete-
sen a kovászkészítés, -etetés titkát is, 
amelyet még ő is Béres Gyula bácsi-
tól tanult meg hajdan, s azóta csa-
ládjának ő is így készíti a kenyeret, 
péksüteményt.

A szülőknek most szódás cipót 
sütött. A hozzávalói: 25 dkg liszt, 
0,7 dl langyos víz, 1-1 kávéskanál 

só, cukor, szódabikarbóna és 140 g 
natúr kefir, tejföl vagy joghurt.

- A hozzávalókból egy lágy no-
kedli tésztát készítek, ráteszem nyúj-
tódeszkára és addig lisztezem, míg 
szépen nem tudom kerek formára 
alakítani. Sütőpapírral bélelt, vagy 
kizsírozott, lisztezett tepsire helye-
zem és mehet a sütőbe. Akinek vil-
lanysütője van, 200-220 oC-on 40-45 
percet süsse, akinek sima gázsütője 
van, annak azt javaslom, amin a kelt 
tésztát süti, arra a fokozatra tegye.

- A kovászos kenyér hozzávalói: 65 
dkg liszt, 15 g kovász, ízlés szerint só, 
kb. 3,5 dl langyos víz (ez lisztfüggő) 
- mondja Spisák Dezsőné Györgyike.

- A kolléganőm régóta mesélt ar-
ról, hogyan készít saját kovászból 
kenyeret, most az általa készített ko-
vászból szerettem volna megmu-
tatni a videón keresztül a szülők-
nek is, hogy nem olyan ördöngös-
ség ezt megcsinálni. Én régóta ke-
nyérsütő géppel készítem a kenyeret, 
de kézzel is nagyon ízletes készíthe-
tő, és minden háztartásban nincs is 
gép. Most, ezekben az időkben, ami-
kor otthon tartózkodnak a szülők, a 
gyerekeket is be tudják vonni a ke-
nyérsütésbe. Ők is szeretnek gyúrni, 
dagasztani, így ez egy jó közös prog-
ram is egyben - mondja az óvónő. A 
sütéshez én öntöttvas lábast használ-
tam, de jénaiban is jó. A jó kovász 
mellett a tészta többszöri hajtogatá-
sa a másik titok, hiszen minél többet 
hajtogatjuk, annál levegősebb lesz a 
tészta. Így este összeállítom, hideg 
helyre teszem, fóliával vagy kony-
haruhával letakarom, reggel megint 
hajtogathatom párszor, majd pihen-
tetem, másfél óra múlva betehető a 
sütőbe, s hamar kész a ropogós ke-
nyér, ezt mutattuk be most a szülők-
nek lépésről-lépésre.
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