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A kunok nyelve és néprajza

Az idén először ünnepeltük 
hivatalos emléknapként no-
vember 13-át, a Magyar Nyelv 
Napját, ezért a Magyar Tudo-
mány Napján rendezni szo-
kott konferencia mondaniva-
lóját is a nyelvészet és a nép-
rajz tudományából jelölték ki 
a szervezők.

- Úgy gondoltuk, hogy ide-
je összefoglalni, megnézni hol 
is tart jelenleg a kun nyelv és 
részben a Kunságra, részben a 
megye egészére gondolva – a 
tájnyelv kutatása – mondja dr. 
Örsi Julianna néprajzkutató, a 
konferencia egyik szervezője. 
- A tárgyi örökség jelenének, 
sorsának áttekintését pedig az 
tette aktuálissá, hogy a múze-
umokban őrzött tárgyak érté-
ke egyre inkább emelkedik. Ez 
természetesen nem forintban, 
hanem eszmei értékben ér-
tendő. Egyre nagyobb szükség 
van arra tehát, hogy a régi pa-
raszti életmód tárgyait, mun-
kaeszközeit megismertessük a 
nagyközönséggel.

A klasszikus értelemben vett 
parasztság mára eltűnt, átala-
kult, amivel együtt fogytak el a 
régi tárgyak és halnak az adat-
közlők. A társadalom átalakul 
és átalakul a néprajztudomány, 
amely – véli Örsi Julianna – két 
irányba látszik kiterjedni. Az 
egyik a történeti néprajz, ami a 

források, elsősorban a levéltá-
rakban megőrzött iratanyagok 
felkutatását és feldolgozását je-
lenti. A másik pedig a jelenku-
tatás. Megfigyelhető még, hogy 
a társadalomtudományi kuta-
tások egyre inkább tudomány-
közivé válnak.

Dr. Bartha Júlia, a népi kul-
túra nyelvi örökségéről, a 
nyelvjárásgyűjtésről szólt. 
Amint előadásában kitért rá: 
a kunsági tájnyelvi gyűjtések 
már a 19. század második felé-
ben megkezdődtek – tudósok, 
tanárok küldözgették a helyi 
tájszó, földrajzi név, mondóka 
stb. gyűjtésüket közzétenni a 
Magyar Nyelvőrben – az anya-
nyelvművelés egyetlen kor-
társ folyóiratában. A gyűjtő-

munka az 1960-as években in-
duló honismereti mozgalom-
ban is helyet kapott, de például 
a Szolnok Megyei Múzeumok 
néprajzkutatói is végeztek és 
publikáltak tájnyelvi gyűjtést – 
az országban egyedül.

- Hatalmas anyag van te-
hát – összegezte az eddigieket a 
kutató -, de ezek ellenére sem 
született meg egy szép nagy 
tájszótár – ami pedig nagyon-
nagyon kellene. Nyelvészek, 
tudományos kutatók és az ér-
deklődők is haszonnal forgat-
hatnák. Nem beszélve arról, 
hogy a Magyar Nyelv Értelme-
ző Szótára 70 ezer szócikket 

Testületi ülés
November 15-én a soron kí-

vüli testületi ülésen hét napi-
rendi pontot tárgyaltak a kép-
viselők. Napirend előtt Kovács 
Sándor kért szót. Felszólalá-
sában arról a perről adott rö-
vid tájékoztatót, amely köz-
te és a Jobbik helyi szerveze-
téhez köthető internetes por-
tál között zajlott. A képviselő 
emlékeztetett arra, hogy ta-
valy októberben az oldal egy 
blogbejegyzésben családjá-
ró valótlan állításokat kö-
zölt. A per néhány hete zárult 
le, melynek során peren kívü-
li megegyezés történt és a Job-
bik Karcagi Alapszervezete 
bocsánatot kért tőle és család-
jától. Kovács azonban megje-

gyezte, hogy az őt és családját 
ért támadástól és az ezzel kap-
csolatban lezajlott pertől füg-
getlenül a Jobbik helyi képvi-
selői a várost is megkövethet-
ték volna a tavaly október 23-
ai városi ünnepségen történt 
rendzavarás miatt. Szerinte a 
város megítélésének egyálta-
lán nem használt az országos 
médiában történt negatív sze-
replés. Ehhez a véleményhez 
Karcagi Nagy Zoltán is csat-
lakozott egy rövid felszólalás 
erejéig, melyben arra kérte a 
jobbikos képviselőket, hogy ne 
sértegessék a fideszes képvise-
lőket és családtagjaikat.

Ezt követően rövid vita ala-
kult ki a témával kapcsolatban. 

Andrási András megjegyez-
te, hogy ők bocsánatot kér-
tek Kovács Sándortól és sajtó 
helyreigazítást is eszközöltek a 
pert követően, azonban szerin-
te számos más – ahogy fogal-
mazott – szégyenteljes ügy hí-
re is kikerül a városból. Emel-
lett hozzátette, hogy a politiká-
ban van egy bizonyos mérték, 
amíg el kell fogadni a kritikát. 
Dr. Lukács László György a ta-
valy októberi ünnepi testüle-
ti ülésen felemelt táblával kap-
csolatban azt mondta, hogy azt 
szabad vélemény nyilvánítás-
nak tartja.

Régebben az úgy volt, hogy 
a tavaszi, a kórházat, ponto-
sabban a karcagi gyermek-
osztályt segítő Toy Run alkal-
mával a motorosok és a helyi 
adományozók jóvoltából ösz-
szegyűlt pénzt kb. november 
végére vagy Mikulásra hasz-
nálták fel. A jótékonykodás 
eredményeként vásárolt egész-
ségügyi műszereket, berende-

zéseket stb. pedig december 
elején kis ünnepség keretében 
átadták a gyermekosztálynak. 
Fő vonalaiban most sincsen 
ez másképp, de néhány éve a 
Gyermeképség Alapítvány és a 

gyermekosztály egészségügyi 
dolgozókat, szakembereket és 
családokat mozgósító szakmai 
eseményt szervez novemberre, 
s ennek a része az ajándékok 
átadása-átvétele. Az idei Gyer-
mek-egészségügyi Napokat 
november 16-17-ére időzítet-
ték a Kátai Gábor Kórházban.

- Nagyon lényeges dolognak 
tartjuk a Gyermek-egészség-

ügyi Napokat, ami nyílt nap-
ként is szolgál – mondta a ren-
dezvényről dr. Nagy Mihály 

Meghívó
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara az 

új Nemzeti Agrárkamara népszerűsítése, a kamarai 
regisztrációra való figyelemfelhívás tárgyában fórumot 

szervez, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. A 
fórum helyszíne és időpontja:

Karcag – Polgármesteri Hivatal 
(5300 Karcag, Kossuth tér 1.)

2012. november 26-a hétfő 17:00 óra.

A Magyar Agrárkamara részéről meghívott előadó az új 
Nemzeti Agrárkamara létrehozásának folyamatáról, aktu-
ális helyzetéről, a regisztráció fontosságáról, a majdani vá-
lasztási eljárás menetéről tart részletes előadást. Kiemelt 
hangsúlyt kap az új Nemzeti Agrárkamara majdani tevé-
kenysége, annak bemutatása. A fórumon többek között 
Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter Úr is tart 
előadást.

Folytatás az 2. oldalon

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a 
város lakosságát, hogy 

2012. november 29-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 általános közmeghallgatással egybekötött 
ülést tart, 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. 
(Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vá-
runk.

Dobos László
polgármester

Tudományos konferencia a Dérynében

A lélek tápláléka
Gyermek-egészségügyi Napok a kórházban

Folytatás a 4. oldalon
Folytatás az 5. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Nyelv, 

örökség, 
„hadakozás”

 (1)

Amikor megkérdeztem néhány köze-
li ismerősömet, hogy tudják-e mikor van 
a Magyar Nyelv Napja, nem sokan vála-
szoltak igennel. Mondták, nézzem meg a 
neten. Kétségtelen, friss ünnep ez, mert 
csak tavaly szeptember 26-án nyilvání-
totta az Országgyűlés november 13-át a 
jeles nappá. Azért választva ezt a napot, 
mert 1844-ben az akkori Országgyűlés 
ezen a napon iktatta törvénybe, hogy a 
magyarországi államnyelv ezután a ma-
gyar legyen. De nem ennek a történetéről 
akarok szólni, hanem arról, hogy mennyi-
re bonyolult nyelvi örökségünk története 
és még a mai napig is milyen nagy hada-
kozás folyik a tudomány berkein belül is 
nyelvünk eredetéről, amelyet a laikus ál-
lampolgárok nem igazán követhetnek, 
még ha érdeklődnek is egy kicsit e téma 
iránt. Sokáig ugyanis a finn–ugor eredt-
ről és származásról tanítottak hivatalo-
san az iskolákban. Holott már 500 éve fel-
tűnt néhány bibliafordítónak, hogy nyel-
vünkben lehet valami különleges kele-
ti beütés. Berzsenyi Dániel pedig, amikor 
kutakodott a magyar nyelvről, ezeket ír-
ta: ”…a magyar nyelv tán az egész óvi-
lág nyelveinek gyökere és anyja: mert 
nyilván tapasztalám azt, hogy legkö-
zönségesebb természeti tárgyaknak ne-
vezetei nemcsak igen rokon déli és kele-
ti, de még az egészen idegennek vélt eu-
rópai nyelvekben is általában magyar 
gyökerekbül lehet származtatni…” Ber-
zsenyi nem magányos felfedező volt, so-
kan mások is belemerültek a témába. 
Legnagyobb költőink, íróink (pl. Vörös-
marty) jelentős eredményeket értek el, 
ám az összefoglaló nagy munkát Czuczor 
Gergely az MTA rendes tagja végezte el, 
megírván a hatalmas terjedelmű, „ A ma-
gyar nyelv szótára” c. munkáját, amit ha-
lála után Fogarasi János fejezett be. (A 
nagy szótárt természetesen csak 1844-
ben a már fönt említett törvény után 
kezdhették meg. És azok után, hogy Szé-
chenyi magyarul felszólalt az országház-
ban, Blaha Lujza pedig a színpadon.) Mű-
vük, több mint egy szokásos szótár, 6345 
oldal, szóközökkel 22.368.614 karakter – 
írja Varga Csaba, HAR c. könyvében, ami-
vel már el is érkeztünk jelenünkbe. Var-
ga Csabát ugyanis (aki eredetileg nem is 
nyelvészetet, hanem matematikát tanult 
és oktatott) nem igazán akarja elismerni a 
mai MTA. Varga a Czuczor műről ezt írja: 
”Nem ismeri a magyar nyelvet igazán az, 
aki nem lapozgatta még ezt a szótárat”. 
Ez pedig szinte blaszfémiának számít, a 
finn-ugor származástan híveinek. Amikor 
pedig 2004-ben Végh Alpár Sándor meg-
írja dolgozatát a Magyar Nemzet február 
14-ei számában Mándoky Kongur István-
ról, a karcagi születésű turkológus–nyel-
vészről, kutatóról („Kun áldozat” címmel), 
Csúcs Sándor, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem tanára már védelmébe is veszi a 
finn–ugor nyelvi származástant és elmé-
letet. De erről majd a következő számban.

- ács -

HÍREKHÍREK
Iskolanyitogató 

a kiskulcsosi iskolában

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskolai 

Központ Kiskulcsosi Tagiskolá-
ja Iskolanyitogató címmel, több 
alkalommal foglakozásra hív-
ja és várja a nagycsoportos óvo-
dásokat. Célunk, hogy megis-
merjék az iskolát kívül-belül, a 
leendő tanító néniket és a he-
lyi hagyományokat. Tájékozta-
tó megbeszélést tartunk: 2012. 
december 3-án (hétfőn) 17 óra-
kor, melyre szeretettel várjuk az 
érdeklődő szülőket az iskola 2.a 
termébe. Érdeklődni: 59/503-
126-os telefonszámon lehet.

Karácsonyi vásár

A Református Nőszövetség 
mindenkit szeretettel hív és vár 
a már hagyománnyá vált kará-
csonyi vásárára.

A vásár helye: Karcag, Varró 
u. 1-3. (volt Tanyasi Kollégium).

A vásár időpontja: 2012. de-
cember 3-6-ig, (hétfőtől csütör-
tökig) 9-16 óráig.

Ruhát, játékot (tiszta, ép álla-
potban) és minden egyéb olyan 
tárgyat szívesen fogadunk ado-
mányként, amelyekre önnek 
már nincs szüksége, és jó szívvel 
felajánlja a vásárra. 

Az adományokat 2012. de-
cember 3-án hétfőn és 4-én 
kedden 9-16 óráig fogadjuk a 
vásár helyszínén.

A vásárból összegyűlt össze-
get az idősek, egyedülállók és 
rászorultak karácsonyi szeretet 
csomagjára fordítjuk. 

Köszönjük adományát!
Református Nőszövetség 

elnöksége

Köszönet
Ezúton szeretném megkö-

szönni a 2012. november 18-án 
megrendezésre került gyermek 
ügyességi lovasverseny sike-
res lebonyolítását segítő karca-
gi Kunlovarda vezetőjének, Mé-
száros Zsoltnak, a lovarda ösz-
szes dolgozójának, és az Essen 
Gyermekétkeztetési Kft. veze-
tőjének, Mészáros Zsoltnénak, 
hogy együttműködésükkel és 
támogatásukkal létrejöhetett ez 
a színvonalas rendezvény.

Köszönet a szülők és a 
gyerekek nevében.

Szintén kisebb vita mel-
lett zajlott az első napiren-
di pont megtárgyalása is. Az 
előterjesztés az „Alföld Szí-
ve” Térségi Turisztikai Egye-
sület által benyújtandó úgy-
nevezett „Helyi és térségi tu-
risztikai desztinációs menedzs-
ment szervezetek és turisztikai 
klaszterek létrehozása és fej-
lesztése” tárgyú pályázatban 
történő közreműködéséről 
szólt. Ez a pályázat amellett, 
hogy az Alföld Szíve brand 
kialakítását, egy több nyel-
vű új megyei turisztikai hon-
lap létrehozását és egy online 
foglalási rendszer kialakítá-
sát és működtetését céloz-
za meg – egyfajta városmar-
ketinget is takar. A résztvevő 
önkormányzatoknak egyen-
ként 376 ezer forintnyi önrészt 
kell vállalniuk a projekt ki-
alakításában. Dr. Lukács sze-
rint az ilyen egyesületek  „el-
burjánzottak” országszerte és 
a pályázatok rossz irányba ha-

ladnak. Meglátása szerint a 
bevételnövekedést kellene tá-
mogatni, nem pénzt áldoz-
ni új honlapok létrehozására. 
Több képviselő is vitázott ez-
zel az állásponttal – Kovács 
Sándor azzal a példával élt, 
hogy annak idején a 19.szá-
zadban voltak olyan képvise-
lők, akik nem értettek egyet a 
városi közvilágítás megterem-
tésével sem. Végül nem volt 
igazuk. Szerinte még többet és 
még szélesebb körben be tud-
na mutatni ez a térség és ez 
a város is magából egy ilyen 
projekt kialakításával. Az elő-
terjesztés végül elfogadásra 
került.

A továbbiakban az ülés 
nyilvános részében a testü-
let vita nélkül döntött né-
hány előterjesztésről. Első-
ként két munka elvégzését 
rendelték meg az „Erőforrás” 
Kft.-től. Az egyik a volt lak-
tanya kerítésének elbontása, 
amely a főúton kiépülésre ke-

rülő körforgalom miatt vá-
lik szükségessé, a másik pedig 
egy szabálytalan árambekö-
tés szabványosítása a Széche-
nyi sgt. 45. szám alatti ingat-
lanon. Másodikként döntöttek 
a városgondnokság tulajdoná-
ban lévő egyik tehergépjármű 
elidegenítéséről. Az ebből be-
folyó több, mint 14 millió fo-
rintot a városgondnokság a 
2013. évi működési jellegű ki-
adásaira fogja fordítani. Vége-
zetül pedig elfogadták azt az 
előterjesztést, amely a Karcag-
Tilalmas területén élő lakos-
ság ivóvíz minőségű vízzel 
történő ellátásáról szólt. Egy 
kormányrendeletre történt hi-
vatkozás alapján az ott műkö-
dő kút vize több szempontból 
sem felel meg az ivóvíz mi-
nősítés előírásainak, így a to-
vábbiakban az önkormányzat 
gondoskodik az ottani lakos-
ság megfelelő minőségű ivó-
vízzel történő ellátásáról.

-dh-  

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Ku-
ratóriuma minden kedves érdeklődőt szeretettel 
vár a 2012. december 7-én 18 órakor kezdődő

baráti találkozóra,
 a város intézményeinek  testvérvárosi 

kapcsolatait  bemutató kiállításra. 

A rendezvény helyszíne: Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégium  ebédlője (Karcag, Varró u. 
1-3.)

A kiállítást követően lehetőség van előzetes 
igény alapján svédasztalos vacsorafogyasztásra.  

Az ESSEN Gyermekétkeztetési Kft. által szer-
vezett és biztosított vacsora önköltséges.

A vacsora ára 1.700.-Ft/fő, melyet igény esetén 
legkésőbb 2012. november 30-ig szükséges befi-
zetni. 

A vacsora elővételével, befizetésével kapcsola-
tos bővebb információ a 06/30-591-5368 telefon-
számon kérhető. 

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány cél 
szerinti tevékenységének megfelelően célul tűz-
te ki, hogy a jövőben támogatja a karcagi lakhe-
lyű általános és középiskolás tanulók határon tú-
li magyar testvérvárosainkba – Bácskossuthfalva, 
Szepsi, Székelykeresztúr –  történő kiutazását. 
Előnyben részesülnek azok a diákok, akik első al-
kalommal látogatnak el a településekre. 

A Közalapítvány céljának megvalósításához a 
rendezvényen kihelyezett adománygyűjtő ládába 
adomány befizetésre lesz lehetőség.

Kérjük, ha céljainkkal egyetért, tisztelje meg 
részvételével baráti találkozónkat, adománnyal tá-
mogassa a Közalapítvány céljainak megvalósítását.

Az adomány az OTP-nél vezetett 11745073-
20007896 sz. bankszámlánkra is befizethető. 

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány
Kuratóriuma

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
 Adószám: 18824254-1-16

M e g h í v ó

Testületi ülés
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Par la men ti Nap ló

Hétfő délután új jegyzőt 
választott a Tisztelt Ház. Az 
ilyenkor szokásos eljárást kö-
vetve, a Duna-parti folyo-
són sorakoztak fel a képvise-
lők, hogy a szavazólap átvétele 
után a két urna valamelyikébe 
dobják voksukat. Az eset ki-
váltó oka egy furcsa közjáték 
volt a Jobbik frakciójában. A 
tudósítások szerint november 
7-én – mily jeles egykori nap 
-, Lenhardt Balázs kilépett a 
Jobbik frakciójából, és beje-
lentette, hogy a jövőben füg-
getlen képviselőként folytat-
ja munkáját.  A képviselő sze-
rint „a jelenlegi keretek között 
a mostani frakcióval a nem-
zeti radikalizmus ügyét kép-
telenség előmozdítani. A dön-
téshez az vezetett, hogy nem 
kívánok azonosulni azzal az 
irányvonallal, amit a Jobbik a 
parlamentben képvisel.” Mivel 
Lenhardt kolléga parlamenti 
jegyző is volt, erre a helyre új 
tagot kellett választani.

Jegyzőre pedig szükség van. 
Hitelesíti a parlamentben ke-
letkező dokumentumokat, fi-
gyel a szót kérő képviselőkre, 
előolvassa a névszerinti szava-
záskor a neveket, segíti az el-
nököt munkájában. Manapság 

ez nem tűnik veszélyesnek, 
pedig bizony korábban volt 
olyan, aki az életével fizetett 
aláírásáért. Legnevesebb kö-
zülük Szacsvay Imre, aki 1849 
januárjától volt országgyűlési 
jegyző. Ki volt ő?

 1818-ban született 
Biharsályiban, Nagyvára-
don végzett tanulmányokat. 
1840-ben tett ügyvédi vizs-
gát, Nagyváradon folytatott 

ügyvédi gyakorlatot. Aktívan 
politizált, 1848 júniusában 
Váradolaszi és Újváros képvi-
selőjének választották. Képvi-
selőként mindvégig kitartott 

a szabadságharc ügye mellett, 
a képviselőházat Debrecen-
be is követte. A debreceni or-
szággyűléseken Kossuth La-
jos bizalmas híve, a radiká-
lis képviselőcsoport egyik ve-
zetője. Jegyzőként Almásy Pál 
és Perényi Zsigmond mellett 
a Függetlenségi Nyilatkozat 
egyik aláírója lett. A szabad-
ságharc bukása után egy ide-
ig bujkált, de elfogták. A csá-
szári hatóságok a Független-
ségi Nyilatkozat aláírása mi-
att perbe fogták. Kötél általi 
halálra ítélték és 1849. október 
24-én Pesten kivégezték. Egy 
hét múlva lett volna 31 éves.

Halála után is viharos ese-
mények részesévé vált. Em-
lékszobrát, Margó Ede alkotá-
sát 1907. március 15-én leplez-
ték le Nagyváradon. A szobrot 
1937 júniusában lebontották, 
majd a második bécsi dön-
tés után, 1942-ben az erede-
ti helyére állították vissza. Az 
anyaországban, a debrece-
ni Kossuth-szobor talapzatán 
is ott áll Szacsvay Imre nagy-
váradihoz hasonló alakja –, 
amely ugyancsak Margó Ede 
alkotása. 

Varga Mihály

Tollvonás volt a bűne

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

November 24-25. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
December 1-2. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossá-
gi fórumra hívja és várja a választókerület lakóit és az ér-
deklődőket.
Időpontja: 2012. november 26. (hétfő) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étter-

me (a szokott helyen: Kisújszállási u. 45.)
Témája: Karcag 2013. január 1-jétől járási székhely lesz. A 

közigazgatás átszervezéséből adódó változásokról tart tá-
jékoztató az adott témában Rózsa Sándor, Karcag város 
jegyzője.

A fórumon bemutatkozik: - Tóthné Kovács Márta óvoda-
pedagógus mesemondásával

 - Juhász Ágnes könyvtáros könyvújdonságokat ajánl a 
karácsonyi ajándékozásra vásárlással egybekötve.

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

Közérdekű információ
Értesítjük a Tisztelt közlekedőket és a lakosságot, hogy vas-
útépítési munkák miatt a lent jelzett időpontokban a Kar-
cag, Füzesgyarmati úton (4206.j. összekötő út) lévő vasúti 
átjáró le lesz zárva. A terelés jelzőtáblás forgalomirányítás 
mellett történik ez idő alatt.
2012.11.23 23:00 - 2012.11.24 05:00 vágányszabályozás
2012.11.24 23:00 - 2012.11.25 05:00 vágányszabályozás

Ideiglenes terelőút: Karcag-puszta bekötőút (34103.j.ök. út).

Az építési munkák során előfordulhatnak kisebb fennaka-
dások, időbeni kisebb tolódások, melyről a kivitelező cég 
folyamatosan tájékoztatást ad.

A fentiekkel járó kellemetlenségekért szíves megértésüket 
és türelmüket kérjük.

K-P 2011 Konzorcium

Az őszi nap simogató melege,a lovaskocsin utazás, az erdei 
hangulatot idéző környezet, egy érdekfeszítő előadás az er-
dőről és a vadászatról, a fácánnevelde megtekintése, és fi-
nom karcagi sütemények tették még emlékezetesebbé a  KÁIK 
Györffy István Tagiskola 2.b osztályos tanulóinak és szüleik-
nek a kirándulását. Köszönjük a Kunlovarda és a Nagykun 
Vadásztársaság dolgozóinak vendégszeretetét, önzetlen segít-
ségét, amellyel gazdagabbá tették osztályunk programját.

Fácánlesen a györffysek

Miénk ez a nap, mert a szak-
ma hívogat! Ez a címe és mot-
tója a Kádas György Szakisko-
la karcagi tagintézményében 
az idén immár negyedik alka-
lommal megrendezett szakmai 
napnak. A szakmaismerte-
tőt november 19-ére hirdették 
meg, s minden tanintézmény 
speciális nevelési igényű tanu-
lójának, valamint az érintett 
szülőknek figyelmébe aján-
lották. Tehát több településről 
és több intézményből érkezett 
vendégeket köszöntött a kar-
cagiak zenés-táncos üdvözlése 
hétfőn reggel.

A szakmák szerinti verseny-
zést kézműves alkotó, legjobb 
kerékpáros és kis-kertész kate-
góriákban hirdették meg. Az 
alkotók pályamunkáit előre 
kellett elkészíteni és elkülde-
ni, a többiek pedig az eligazí-
tás után írásbeli feladatot kap-
tak, majd a gyakorlati bemuta-
tó következett. Akik nem ver-
senyeztek, azok az ebédlőben 
találhattak elfoglaltságot, mert 
ott az iskolában elsajátítha-
tó szakmákkal lehetett ismer-

kedni, vagyis ezzel hívogatott a 
szakma, ahogy a nap elnevezé-
sében is benne van.

A Kádas speciális szakiskola, 
ahol szakértői bizottsági véle-
ménnyel rendelkező gyerekek 
továbbtanulását tudják bizto-
sítani. Víghné Károlyi Katalin 
igazgató szerint a megyében 
nem sok helyen adatik meg 
olyan lehetőség, ahol a speci-
ális nevelési igényű gyerekek 
szakmát tanulhatnak és bemu-
tathatják a saját kreativitásukat 
is. Az itt tanulható szakmák – 
szövés, kosárfonás, csuhéfonás, 
mézeskalács-készítés és zöld-
ségtermesztő – az elhelyezke-
dés lehetőségét is magukban 

rejtik, de otthon is végezhe-
tők, vagyis mindenképpen sze-
repet kaphatnak a család min-
dennapjaiban, bevételeinek, el-
látásának megteremtésében. 
A szakmakínáló nap verse-
nyeinek eredményei: Kézmű-
ves: 1. Vasas Anett (Kováts), 
2. Vallyon Dominik (Kováts), 
3. Hangyási Bettina (Kádas, 
Karcag). Ügyes kerékpáros: 
1. Makai József (Szent Pál), 
2. Magyar Erik (Szent Pál), 3. 
Rácz Béla (Kádas, Karcag). Kis 
kertész: 1. Kovács Arnold (Ká-
das, Kisújszállás), 2. Burai Dá-
vid (Kádas, Karcag), 3. Mága 
Mihály (Kádas, Kisújszállás).

Elek György

Miénk ez a nap!
Szakmabemutató a Kádasban
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2012-ben jelentette meg csa-
ládja Varga József nyelvtanár 
emlékkötetét fiatalkori versei-
vel, igazgatói beszédeiből való 
válogatással, rajzaival és fény-
képekkel. A kötet Rendhagyó 
életrajzzal indul, majd Kurucz 
János Reflexiói következnek. 
A Harmatcseppek című verse-
ket tartalmazó rész néhány al-
címe: 1937. Magamat keresem; 
Megláttalak; A fenyvesek álma; 
Máramarossziget, 1941-42; Egy 
életre… 1945-47.

A rokonait, kollégáit ábrázo-
ló grafikáit a Beszédek, írások 
az ifjúságnak 1963-1973 köve-
ti, majd az Írások című rész ol-
vasható, benne többek közt a 
tehetséggondozásról, a haza-
fiságról, a Cambridge-i angol 
nyelvi egyetemi nyári tanfo-
lyamról, a Gábor Áron Gim-
názium angol nyelvi labora-
tóriumának létrehozásáról és 
feladatairól, az első angol ta-
gozatos osztály 10 éves talál-
kozójáról, a Nagykun Diák 
Sportviadal indításáról, a Cser-
készetről (Beszélgetés 1991-
ben) szólók. Mindezt követik a 
Mások mondták róla fejezetben 
volt tanítványok méltatásai, 
emlékei, A nyelvtanítás művé-
sze c. fejezetben pedig gratulá-
ciók olvashatók a Díszpolgári 
címhez , s a gimnázium nyel-
vi laborja előtt látható „Var-
ga József Nyelvtanulás Alapít-
vány” emléktáblája és híradó-
ja avatásán elhangzott beszéd. 
A kötetet fénykép-válogatás és 

a Szavalatok ünnepi alkalma-
kon c. plakát-összeállítás zár-
ja. A könyv felidézi a XX. szá-
zad nagy részének történéseit, 
az akkori diákéletet.

Néhány szó a szerzőről a 
könyv hátoldaláról: Varga Jó-
zsef (1917-1991) a karcagi gim-
náziumban érettségizett 1936-
ban, utána a debreceni egye-
temen szerzett magyar-latin-
angol (és később még orosz) 
szakos tanári diplomát. 1941-
42-ben Máramarosszigeten 
dolgozott tanárként. Három év 
katonáskodást követően visz-
szakerült Karcagra, ahol a he-
lyi gimnázium népszerű taná-
ra, 1963 és ’73 között igazga-
tója volt, 1991-ben Karcag vá-
ros díszpolgárává választotta. 
1947-ben nősült, és feleségé-
vel élt haláláig. Verseit 1935 és 
1947 között írta.

Emlékkötetünket sok ezer 
egykori tanítványának ajánl-
juk, akik a tőle kapott nyelvtu-
dást hasznosítva boldogulnak 
az életben különböző pályákon 
– számosan nyelvtanárként.

A könyv kapható 1400 Ft-os 
áron a Karcag Városi Csokonai 
Könyvtárban, s megrendelhe-
tő a http://almandin.hu Inter-
netes könyváruháznál (l. az is-
meretterjesztő műfaj besorolás 
alatt). A bevételt a karcagi diá-
kok nyelvtanulását segítő Var-
ga József Nyelvtanulás Alapít-
ványnak adományozzuk.

Varga Gyöngyi és 
ifj. Varga József

főigazgató. - Ilyenkor a szak-
emberek és a családok ta-
lálkozhatnak és tapaszta-
latot cserélhetnek. A szak-
mai előadások mellett fontos 
a jó hangulat, ezért is vannak 
olyan rendezvények – kósto-
lás, kézműves bemutató, fog-
lalkoztató – amik a gyerekek 
körül tevékenykedő emberek 
„összekovácsolását”, ismerke-
dését, eszmecseréjét szolgál-
ják.

A főigazgató azt is elárulta, 
hogy, bár ő a rendezvény fő-
védnöke, az intézmény veze-
tése inkább a hátteret igyek-
szik biztosítani hozzá, min-
dent az alapítvány tagjai és a 
gyermekosztály dolgozói „in-
téznek”.

A Gyermeképség Alapít-
vány kuratóriumának elnöke, 
dr. Aradi Erzsébet főorvos.

- Az idén ismét olyan témát 
vettünk elő, amelyre minden-
kinek, aki a gyerekek közelé-
be kerül szüksége van, vagy 

szüksége lehet. Az első nap 
előadásainak és foglalkozá-
sának mottója az volt, hogy 
„Lásd, halld, érezd!” Az élet-
mentő, újraélesztő beavatko-
zásokról hallottak előadást az 
érdeklődők, amelybe egy szi-
tuációs és szimulációs gyakor-
lati oktatást is beiktattunk. A 
segítségnyújtás – azt hiszem – 
nem hőstett, hanem minden-
kinek elemi igénye, hogy se-
gíteni tudjon, ahol csak lehet 
– pláne, ha gyerekről van szó.

A második nap „A lélek táp-
láléka” címet viselte. Ahogy 
a címből sejthető, ezen a na-
pon a gyermeklélekre lesel-
kedő problémákkal, a „lelki 
egészségüggyel” foglalkoztak 
az előadók. A szervezők igye-
kezetek a kérdést minél sokol-
dalúbban megvizsgálni, ezért 
az előadók között óvodape-
dagógust, iskolapedagógust, 
természetgyógyászt, lelkészt, 
gyermekpszichológust, gyer-
mekpszichiátert és gyermek-
gyógyász professzort egyaránt 
hallhattunk. (A szakemberek 

nagy száma is érzékelteti mi-
lyen nagy feladat megállítani, 
ill. visszafordítani azt a folya-
matot, amelyben egyre több a 
beteg, a depressziós és céltalan 
serdülő és felnőtt.) A motoro-
sok képviselőinek látogatása 
most elmaradt, de a nekik és a 
helyi vállalkozóknak, adomá-
nyozóknak köszönhető „aján-
dékok” megérkeztek.

- A tavasszal összegyűlt 600 
ezer forintból az újszülött osz-
tály részére vettünk egy baba-
tologató kocsit. Ilyenre két év-
tizede vártunk már – mondja 
dr. Aradi Erzsébet. - Most egyet 
sikerült beszerezni, remél-
jük jövőre sikerül egy másikat 
is vásárolni. Vásároltunk még 
egy 24 órás vérnyomásmérés-
re szolgáló monitort is. Pár 
éve már hozzájuthattunk egy 
ilyen műszerhez, de ma már az 
nem elég. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni minden adomá-
nyozónak és a Gyermek-egész-
ségügyi Napok előadóinak és 
közreműködőinek a segítségét.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A kilencedik Ovigálán a város kilenc tagóvo-
dájának kilenc csoportja mutatkozott be no-
vember 17-én délután a Déryné színházter-
mében. Dobos László polgármester köszön-
tője után Halász Andrásné, a Gyermekünk 
Mosolya – Az Egészséges Gyermekekért Ala-
pítvány titkára beszámolóját hallhatták a je-

lenlévők. Ez alkalommal emlékéremmel is-
merték el az óvodák működéséhez, program-
jaihoz jelentős segítséget nyújtó Nagykun 
Víz- és Csatornamű Kft.-t és a JNSz Megyei 
Kádas György Általános Iskola és Szakiskola 
közösségét. Az óvodáscsoportok műsora osz-
tatlan sikert aratott.

„Intenzív és Anaesthesiológiai Betegekért” 
elnevezésű alapítvány 2011. évi közhasznú-
sági jelentése.
Adószám: 18829929-1-16
2011. évről
Nyitó egyenleg:  423.216 Ft
Bevételek:    74.309 Ft
SZJA 1%    58.927 Ft
Ipa 1%    14.055 Ft
Kamat      1.327 Ft
Kiadások: 124.530 Ft
Továbbképzés   51.000 Ft
Egyéb   35.000 Ft
Működési ktg.   38.530 Ft

Záró egyenleg: 372.995 Ft

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet 
nem folytat, a tisztségviselők anyagi juttatás-
ban nem részesülnek, a támogatások felhasz-
nálása az alapítvány céljaival megegyezik. 

Az alapítvány működésével kapcsolatos 
egyéb adatok az alapítvány székhelyén meg-
tekinthetők.

Székhely: Kátai Gábor Kórház Intenzív 
és Anaesthesiológiai Osztály (5300 Karcag 
Zöldfa u. 48. szám)

Kérjük, hogy az előző évekhez hasonlóan 
2012-ben is támogassák adójuk 1%-ával az 
alapítványunkat.

Dr. Bácsics Annamária
a kuratórium elnöke

Közhasznúsági jelentés

Varga József: Visszanézek
 Könyvajánló

A lélek tápláléka

Ovigála 2012

Tizenkettedik alkalommal 
rendezték meg a hét elején a 
Molnár Anna Városi Matema-
tika Versenyt.

A karcagi és a berekfürdői 
általános iskolák legjobb ma-
tekosai részére meghirdetett 
összecsapásra az idén nyolc-
vannégyen neveztek az isko-
lák 3-8. osztályosai közül.

Eredmények: 3.osztályo-
sok: 1. Reszegi Áron (Györffy 
I. Tagiskola 46 pont), 2. Sza-
bó Éva Mária         (Refi 41 
pont), 3. Erdei Tamás Refi 39 
pont). 4.osztályosok: 1. Józsa 
Szabolcs (Györffy I. Tagis-
kola 56 pont) és Dúzs Eni-

kő (Veress Z. Ált. Isk. Be-
rekfürdő 56 pont) 3 Sántha 
László (Györffy I. Tagisk. 52 
pont). 5.osztályosok: 1. Cson-
tos György (Refi 56 pont), 1. 
Darók Illés (Kováts M. Tagisk. 
56 pont), 3. Csizmadia Csil-
la (Refi 48 pont). 6.osztályo-
sok: 1. Horváth István (Szent 
Pál Marista Ált. Isk. 50 pont), 

2. Varga Ró-
bert Zol-
tán (Kováts 
M. Tagisk. 
49 pont), 3. 
Nagy Lász-
ló Györffy 
I. Tagisk. 47 
pont). 7.osz-
tályosok: 1. 
Vass Már-
ton (Györffy 
I. Tagisk. 44 

pont), 2. Nagy Laura (Györffy 
I. Tagisk. 40 pont), 3. Bakó 
Noémi Refi 40 pont). 8.osz-
tályosok: 1. Lazányi Zoltán 
(Györffy I. Tagisk. 60 pont), 
2. K. Nagy Rebeka (Refi 56 
pont), 2. Kovács Péter (Kováts 
M. Tagisk. 56 pont).

Molnár Anna Matematika Verseny
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Emlékük, alakjuk máig él. Kisújszálláson az Illéssy család hí-
re, Karcagon a Kálmán utca, Kunmadarason és Kunhegyesen 
az akár helytörténeti gyűjteményként is felfogható „nagykun 
kapitányház”-ak azt igazolják, hogy etisztségnek máig híre, te-
kintélye van. Érthető a kunok régi közigazgatási különállásá-
ra, vagy – hangzása miatt – katonai kiváltságaikra emlékezte-
ti a ma emberét. Az igazság azonban az, hogy a kerület közös-
ségeinek polgári elöljárója, a felsőbb utasítások végrehajtója és 
betartatója, a kerületi szintű bíráskodás feje, a kerületi közgyű-
lés vezetője volt. Ha valaha katonai feladatok is bízattak rá, hát 
azok a 18-19. századra lekoptak, esetlegessé lettek (mint az or-
szágos nemesi felkelés is).

A tisztséggel először egy 1456-ban kelt királyi rendeletben 
találtunk. Ebben a király a kiskunsági Halas székben élő ne-
mes és földműves kunok közül rendelt állítani egy-egy kapi-
tányt, akik 12 kerületi esküdttel együtt voltak kötelesek eljár-
ni a peres ügyekben, az adók beszedésében. Pár év múlva már 
a Nagykunságon is jelen van a két kapitányból és a tucatnyi ke-
rületi esküdtből álló testület. A kapitányok egészen a 17. szá-
zad közepéig ketten látták el a feladatot, később azonban már 
minden kerületben csak egy kapitányról tudunk. A tisztség a 
fejlődő országos közigazgatás elvárásaival együtt egyre össze-
tettebb lett, s a 18. század második felében a kapitány már egy 
több szakfeladatot is ellátó tisztikar élén állott.

A Jászkun Kerület legfőbb tekintélye, főkapitánya, az ország 
mindenkori nádora. Ő nevezte ki a jászkun alkapitányt. A ke-
rületi kapitányokat és tisztviselőket a kerület redemptus polgá-
rai választották – a 18. században már három év hivatali időre. 
Az elöljárók közös vonása mindig az uralkodóház és a nádor-
hoz való feltétlen hűség. Közöttük több szintén országos kite-
kintéssel, sőt literátus vénával bíró jogászt találunk, mégis csak 
az 1830-as évek reformmozgalmai érintik meg a tisztségviselő-
ket. A nagykun kapitányi tisztség – a Bach korszakban jelentős 
módosításokat szenvedett ugyan - de egészen 1876-ig, a várme-
gyék kialakításáig élt. Akkor a közigazgatási reform a kerület-
tel együtt megszüntette.

(Elek György: Nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig. 
Kisújszállás, 2012. 112. p.)

Pályázati felhívás
A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagis-
kolája a 2012/2013-as tanévben is meghirdeti hagyományos 
helytörténeti pályázatát az általános iskolák felső tagozatos 
tanulói számára. „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn.” Széchenyi István gondolatá-
nak jegyében Karcag és környékének sokoldalú megisme-
rése, a történelmi műveltség elmélyítése, a történelmi kom-
petenciák fejlesztése, az önálló ismeretszerzés bővítése cél-
jából. 
Pályázni a következő témákban lehet egyénileg:
1. Karcag és környékének természeti értékei
2. Az állattartás kultúrája régen és ma Karcagon és környé-

kén.
A pályázat terjedelme minimum 5 A/4 oldal géppel, vagy 

kézzel írva. (A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, il-
lusztrációkat, riportokat stb.) A pályamunkán kérjük fel-
tüntetni a pályázó nevét, iskoláját és felkészítőjének nevét. 
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
Az elbírálás szempontjai:
- A pályamunka a témáról szól, tartalmában megfelel a ki-

írásnak.
- Egységes egész, logikusan felépített, jól tagolt, áttekinthe-

tő.
- Tartalmazza a felhasznált irodalmat.
Értékelés: 
- A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak. 
- A legjobb pályázatok írói könyvjutalomban részesülnek. 
- A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2013. 

februárjában lesz a Györffy Napok keretében. 
A pályázatok beadásának határideje: 2013. január 21. hét-

fő 1500 óráig a Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola titkárságán – 5300 Karcag, József Attila u. 
1. Bővebb információt az érdeklődők itt kaphatnak.

Szeretettel várjuk a pályaműveket.
 Szecskó Alfréd Kovács Miklósné
 tagintézmény-vezető történelemtanár

tartalmaz, de ebben az anyag-
ban a tájnyelv nincs benne. A 
hatalmas szóanyag is elárul-
ja, milyen páratlanul gazdag és 
hatalmas érték a magyar nyelv. 
Karcagon és a Kunságban pe-
dig különösen oda kell rá fi-
gyelnünk, hiszen a kun nyelv 
emlékei, a kun műveltség ha-
tása is érezhető benne. Ezért is 
hívtam fel a tanácskozás részt-
vevőinek a figyelmét egy táj-
szótár megalkotásának a fon-
tosságára.

A kun nyelv és kutatása a 
19. században még késhegyig 
menő viták kereszttüzében 
állt, később a turkológia ked-
velt témája lett – és vele együtt 
gyakorta hallunk emlegetni 
Karcagon is jól ismert neve-
ket. Vásáry István professzort 
(ELTE BTK), aki a magyaror-
szági kun nyelvről adott elő 
a konferencián egy rövid tu-
dománytörténeti áttekintésre 
kértük meg. Miért „van neve” 
Karcagnak a magyar turkoló-
gusok között?

- Egyértelműen annak tud-
ható be, hogy a kunok a 13. 
században települtek be Ma-
gyarországra. Török nyelvű 
nép volt, ám az évszázadok 
alatt beolvadtak, és a magyar-
ság szerves része lettek, vi-
szont mint néprajzi-kulturális 
csoport ma is őrzik sajátossá-
gaikat. A 20. században, ami-
kor a modern tudományosság 
ezen a területen is kialakult, 
Karcag több kiváló tudóst is 
adott a magyar turkológiának. 
Két kortárssal kezdeném: el-
sősorban a jól ismert Györffy 
Istvánnal, ám róla nem aka-
rok sokat beszélni, mert itt a 
szülővárosában, ahol múze-
um viseli a nevét, bizonyá-
ra mindenki jól tudja ki volt. 
A másik tudós, aki gyermek-
ként jó barátja és ismerőse volt 
Györffynek az Németh Gyula. 
Németh Gyulát még volt sze-
rencsém ismerni, s két évig ta-
nultam is nála az egyetemen. 

Ő nemzetközileg is jelentős, a 
mai napig elismert alakja lett 
a turkológia tudományának. 
Ezek után érdekes lehet, hogy 
Györffy István kisebbik fia, 
Györffy György, aki egyéb-
ként az egyik legnagyszerűbb 
magyar történész lett, szintén 
törököt tanult Németh Gyu-
lánál, és a doktori disszertáci-
óját a besenyők magyarországi 
betelepedéséről írta. Karcag-
nak még egy olyen nagy szü-
lötte van, aki a turkológiában 
jelentős eredményt ért el. Ez 
a tudós Mándoky Kongur Ist-
ván. Öt évig egyetemi évfo-
lyamtársak voltunk, nagyon jó 
ismertem őt. Sok érdekes dol-
got írt, de tragikusan hirtelen, 
fiatalon, 47 évesen meghalt és 
nagyon sok mindent magával 
vitt sajnos.

- A kun nyelvvel kapcsolat-
ban van-e még mit kutatni? 
Kérdem ezt azért, mert a 20. 
századi tudósgeneráció igen 
nagy munkát elvégzett?

- A turkológiában még sok 
kutatnivaló van, de a kun vo-
natkozásokra leszűkítve is el-
mondható, hogy van még mit 
kutatni, hiszen amit Mándoky 
Kongur István meg akart csi-
nálni, annak lényegében csak 
a felével vagy a negyedével ké-
szült el. A kun nyelv ismere-
te terén két teendő van: a már 
megismert vagy még lappangó 
kun tájszavaknak van egy elég 
nagy korpusza, amelyet ren-
desen fel kellene dolgozni. Ezt 
elkezdte ő. A másik lehetőség 
pedig az, hogy nagy mennyi-
ségű Árpád-kori és Anjou-ko-
ri személyi és tulajdonnevünk 
van, amelyek között nagyon 
sok a türk eredetű. Ezek tisz-
tességes feldolgozása még vá-
rat magára. Egy másik – nem 
karcagi – kunfi, Baski Imre 
barátunk foglalkozott a név-
anyaggal, ám még nem készült 
el egy nagy monográfia a ma-
gyarországi kun nevekről. Ez 
a két feladat az, amit most itt 
röviden felsorolhatunk.

- A Csagircsa című cikk-

gyűjteményes munkámban 
készítettem egy válogatást az 
ismertté vált és a szakiroda-
lomban elérhető kun nevek-
ről – tájékoztatott dr. Baski 
Imre, aki szintén a konferen-
cia előadója volt. - Ezt ter-
mészetesen folytatni szeret-
ném, és most az azóta ismert-
té vált neveket, és az említett 
régi anyagot egy számítógé-
pes adatbázisban gyűjtöttem 
össze. A közszavakkal együtt 
kezelem őket, mert könnyebb 
lesz megmagyarázni a tulaj-
donneveket, ha a kun közszó-
anyagot is ismerjük. A kétféle 
anyag a tulajdonnévi és a táj-
nyelvben ismert kun eredetű 
szavak egymást erősítik – te-
hát megkönnyítik az etimoló-
gia megállapítását.

- A magyarországi kun 
nyelv, de általában a kun 
nyelv, eltűnt. Hány szó re-
konstruálható? Hány szó a 
még fellelhető hagyatéka ennek 
a nyelvnek?

- Nos, mivel a kun már szá-
zadokkal ezelőtt kihalt, és kb. 
a 16. század óta máig csak fél-
mondatokat sem tud senki 
ezen a nyelven. Már csak ezért 
sem beszélhetünk mondjuk 
több ezer szavas hagyatékról 
a magyar nyelv kun jövevény-
szavainak esetében. A leg-
újabb kutatások szerint 30-35-
re tehető a magyar nyelvben a 
biztosan kun eredetű szavak-
nak a száma. Azoké, amelyek 
nagy része a köznyelvben is is-
mert. Egy-két tájszó van be-
lőlük. Ezt most Róna-Tas és 
Berta Árpád professzorok új 
és nagyon alapos etimológi-
ai munkája alapján mondha-
tom. Én azt hiszem, ha hozzá 
vesszük a tulajdonnevekben 
megőrzött szavakat, és a biz-
tosan kunnak tartott tájnyel-
vi szavaikat – amelyek nagy 
része a Nagykunságból került 
elő, ott maradt fenn – akkor a 
kun szóanyag megközelítheti 
a kétszázat, de ezt is csak na-
gyon óvatosan mondom.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Könyv a nagykun kapitányokról A kunok nyelve és néprajza

A Rehabos Kft. kar
cagi üzemében ősz 
óta készülnek a de-
cemberi ünnepek-
re szánt marcipán-
figurák. A kft. 81 
csökkent munka-
képességű dolgozó-
ja a Szamos Marci-
pán megrendelésé-
re készíti a népsze-
rű édességet, amely 
világszerte nagy 
népszerűségnek ör-
vend.
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A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Ma-
gyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. 
törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszek-
tor és az élelmiszeripar valamennyi szereplője 
számára.

Az agrárkamarai választások előkészítése 
érdekében a leendő kamarai tagok legkésőbb 
2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Ag-
rárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) 
található on-line regisztrációs felületen beje-
lentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 
a kamarai hozzájárulást (5.000,- Ft-ot) befizet-
ni az ott közzétett számlaszámra. 

Regisztrációra köteles minden természetes 
és jogi személy (őstermelő, családi gazdálkodó, 
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb), aki/
amely agrárgazdasági tevékenységet folytat.

(Az agrárgazdasági tevékenységek jegyzékét 
a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. mellék-
lete tartalmazza.)

A regisztrációval kapcsolatban a gazdálko-
dók segítséget kérhetnek a 06/80/911-078-as 
zöldszámon (hétfőtől-csütörtökig 8,00 órától 
16,30 óráig, pénteken 8,00 órától 14,00 óráig). 

Az elektronikus regisztráció elvégzésében a 
Kamarai tanácsadó  az alábbi elérhetőségen, 
előzetes időpont-egyeztetés után nyújt segítsé-
get:

Kamarai Iroda: Csütörtök: 08:00-16:00                      
elérhetőség:30/284-5258 (Dózsa Gy. u.24)

Továbbá felvilágosítás és segítségnyújtás a 
Falugazdász Irodában is kérhető a meghir-
detett ügyfélfogadási időben! (elérhetőség: 
Asztalosné Csikós Ildikó 30-326-5821)

Mindenki hozza magával őstermelő iga-
zolványt, EV igazolványt vagy cégbejegyzést! 
Szükséges még MVH-s regisztrációs szám, 
adószám, email cím (ha van!) és telefon szám! 

Nagy László
Kamarai tanácsadó

FELHÍVÁS
kötelező agrárkamarai regisztrációra

Folytatódtak a megyei fér-
fi kézilabda bajnokság küz-
delmei az elmúlt hét-
végén. A helyszín ezút-
tal Törökszentmiklós volt. 
Együttesünk jelenleg a 3. he-
lyen áll a bajnoki tabellán, 2 
ponttal leszakadva a Szolnok, 
6 ponttal a Törökszentmiklós 
együtteseitől. Az őszi szezon-
ból még 1 forduló van hát-
ra, ahol a KSE csapata a Szol-
nok és Rákóczifalva csapatai-
val mérkőzik majd meg.

Eredmények:
Törökszentmiklós KSE II. 

- Karcagi SE 28:25 (15:16)
Karcag:Gulybán, Major 

(6), Örsi (3), Vályi (11), Nagy, 
Ferenczi (2), Hamar (1).

Csere: Fábián, Papp (1), Ko-
vács (1), Koncz, Tóth, Szepesi.

Sikerült megszorongatni az 
eddig veretlen bajnokaspiránst. 
A félidőben még vezettünk, de 
a második játékrész elején szét-

hulltunk, ami megpecsétel-
te a mérkőzés végkimenetelét. 
Vályi a mezőnyben, Gulybán 
a kapuban remekelt. Nem val-
lottunk szégyent az eddig ve-
retlen miklósiakkal szem-
ben, jobb koncentrációval akár 
pontot is szerezhettünk volna. 
Ez van, ezt kell szeretni.

Karcagi SE - Jászladány 
33:21 (18:10)

Karcag:Gulybán, Major (2), 
Örsi (2), Vályi (3), Nagy (3), 
Ferenczi (3), Hamar (4).

Csere: Fábián (3), Papp (1), 
Kovács (5), Koncz, Tóth (3), 
Szepesi (4).

Mindenki kivette részét a 
győzelemből, a legfiatalabb 
Tóth-Koncz-Kovács trió is sok 
lehetőséget kapott, és meg is 
hálálta a bizalmat. Gratulálok 
mindenkinek a győzelemhez, 
folytatás 2 hét múlva.

Major
szakedző

Karcag – Túrkeve 30:13 
(19:7)

Gól: Regényi (3), Tóth Z. (5), 
Ferenczi (8), Rácz (1), Baráth 
(3), Nagy (3), Keserű (3), Már-
kus (2), Fodor V. (2)

Karcag - Törökszentmiklós 
TK 19:13 (12:5)

Gól: Tóth Z. (7), Ferenczi Z. 
(7), Rácz T. (1), Nagy R. (4)

Nem gondoltam volna, hogy 
akkor nem találom a szava-
kat, amikor csak a sikerekről 
kell beszámolnom. Nincs an-
nál szebb, mikor az ember be-
hunyja a szemét, és látja ma-
ga előtt azt a néhány gyere-
ket, akit 3 éve elkezdtél meg-
tanítani LABDÁT VEZETNI. 
Most pedig a megyei bajnok-
ságban állsz a kispad mellett, 
és várod a két legerősebb csa-
patot a 14 évesek között. Ismét 
behunyod a szemed, és átgon-
dolod, hogy az elmúlt 15 év-
ben mekkora csatákat vívtál 
meg. De az, ha nem a pályán 
vagy, más érzés. Állni és irá-
nyítani azt a 20 embert, gyer-
meket, semmihez sem fogható 
érzés. Eljön hozzád a Túrkeve, 
aki szép kézilabda múltra te-
kint vissza, és úgy vered meg 
30:13-ra, hogy 10 perc után fo-
lyamatosan cseréled a játéko-
saidat, hogy mind a 20(!) gye-
reked játsszon néhány percet, 
és sajátjának tekintse a győ-
zelmet. Utána a szünetbe né-
zed, ahogy a Törökszentmiklós 
32:18-ra veri el a Túrkevét, 
majd ránézel a gyerekekre, és 
olyan nyugalom árad a tekin-
tetükből, hogy megijedsz, meg-

ijedsz, hogy nem fognak felpö-
rögni az NB1/B–ben edződött, 
mindennap edzésre járó, tech-
nikailag képzett gyerekek ellen. 
És megtörténik a csoda! Sípszó. 
És jön a védekezés. Az a cso-
dálatos védekezés, ami a kézi-
labda alapja, amit lehet tanul-
ni, de ha nincs hozzá meg a szí-
ved, nem fog menni. Középen 
Rácz Tamás, és darál, pörög, 
és nincs bejátszás, és ha mégis 
van, 4 ember csüng az álló nya-
kába. Majd kintről lőnek, lőnek 
és akkor Székely Tamás húzza 
le a rolót. Extázisban véd. Tá-
madásban elővesszük a figu-
rákat. Rendre betalálunk. Tóth 
Zoli HAZATÉRT. És bekö-
szön. 7-szer. Mikor már retteg-
nek tőle, teszi tovább a labdát 
és Ferenczi köszön be 7-szer. 
Ekkor már mindenkire kilép-
nek, és akkor ott az álló. 7 mé-
teres. Rácz belövi. Baráth, Ke-
serű védekezik, szélső gólt alig 
kapunk. Mikor már alig tud 
lépni a csapat, ekkor jön Nagy 
Roli, és betalál 4-szer. Sípszó, 
és vége a meccsnek. Mindenki 
ünnepel, én meg néhányat nye-
lek. Kiszáradt a torkom és arra 
gondolok, hogy felnőttek, fel-
nőttek a feladathoz. Könnyeket 
látok néhány játékosom szemé-
be, és a szülőkében is. Tapsol-
nak a szülők, az elvégzett mun-
kát tapsolják. Megérdemlik, ez 
az ő napjuk, és ünnepeltetik 
magukat. Én is tapsolok, mást 
nem tehetek. Büszke vagyok 
rátok fiúk, csak így tovább!

Balog Zoltán edző
S.K.E

NB III. Alföld-
csoport

VI. forduló: Kováts DSE Kar-
cag – Hajdúszoboszlói AK 9:9

Karcagi győzelmek: Skumáth 
István – Tóth Balázs párosban 1 
győzelem. Egyéniben: Skumáth 
István 4, dr. Hubert Attila 3, 
Tóth Balázs 1 győzelem.

Csornai Csaba: A rendkívül 
egységes és erős Hajdúszobosz-
ló elvitte az egyik bajnoki pon-
tot.

VII. forduló: Gyulai AK – 
Kováts DSE Karcag 7:11

Karcagi győzelmek: Skumáth 
István – Tóth Balázs páros-
ban 1 győzelem. Egyéniben: dr. 
Hubert Attila 4, Tóth Balázs 3, 
Skumáth István 3 győzelem.

Csornai Csaba: A volt NB I-es 
játékosokkal felálló Gyula ellen 
nagy küzdelemben szereztük 
meg a bajnoki pontot.

VIII. forduló: Kováts DSE 
Karcag – Mezőtúr AFC II. 14:4

Karcagi győzelmek: Skumáth 
István – dr. Farkas Béla páros-
ban 1 győzelem, dr. Hubert At-
tila – Tóth Balázs párosban 1 
győzelem. Egyéniben: Skumáth 
István – dr. Hubert Attila és 
Tóth Balázs 4-4 győzelem.

Csornai Csaba: Színvonalas 
mérkőzéseken, jó játékkal, biz-
tos hazai siker.

A következő mérkőzés no-
vember 24-én: Hortobágy – 
Kováts DSE Karcag, az ittho-
ni mérkőzés december 1-jén 11 
órakor (szombaton) Kováts DSE 
Karcag – TEVASE Debrecen.

Az eddigi eredmények alap-
ján a karcagi csapat azonos 
pontszámmal az I-II. helyen áll, 
így minden reményük megvan 
arra, hogy az őszi szezont dobo-
gós helyen zárják.

Megyei bajnokság
V. forduló: Kováts DSE Kar-

cag II. - Újszászi VVSE 15:3
Karcagi győzelmek: Csor-

nai Csaba – Kovács Sándor pá-
rosban 1 győzelem. Egyéniben: 
Kovács Sándor – Kovács Mik-
lós 4-4 győzelem. Nagy Lajos és 
Csornai Csaba 3-3 győzelem.

Csornai Csaba: Nagyszerű já-
tékkal, simán legyőztük a tava-
lyi bajnokot.

VI. forduló: Kováts DSE Kar-
cag II. - Szolnoki Honvéd SE II. 
5:13

Karcagi győzelmek: Csor-
nai Csaba – Nagy Norbert pá-
rosban 1 győzelem. Egyéniben: 
Csornai Csaba, Nagy Norbert, 
Kovács Miklós és Nagy Lajos 
1-1 győzelem. 

Csornai Csaba: A két, jelen-
leg is NB III.-ban játszó játéko-
sokkal felálló listavezetővel nem 
bírt a karcagi csapat.

További versenyprogram: no-
vember 22-én Jászkisér – Kar-
cag, december 15-én Kisújszál-
lás – Karcag. 

A megyei bajnokságban a 
karcagi együttes az eddigi ered-
mények alapján a III. helyen áll 
és reményeik szerint a dobogós 
helyen végez majd.

Utánpótlás

November 4-én az utánpótlás-
korú fiatalokkal (újonc és serdü-
lő korosztály) vettek részt Szar-
vason egy regionális bajnoksá-
gon, amelyen 68 benevezett ver-
senyző között egy vigaszági III. 
helyezést szerzett Dobrai Ist-
ván és Lázár Richárd párosban. 
Nagy Tamás és Vass Márton 
csoportjában az erős mezőnyben 
helytállva a főtáblára jutottak.

B. I.

Megyei 
I. osztályú 

női kézilabda 
bajnokság

Berekfürdői SE – Dó-
zsa DSE Kunhegyes 29:20 
(13:10)

Tiszaföldvár, Jv.: 
Baranyi A., Rákosi A.

Berekfürdő: Varga A., 
Cseke P. (7), Szőkéné Var-
ga I. (6), Andrási Zs. (6), 
Varga E. (2), Szabó I. 
Bánhegyiné Bakó É. (7)

Csere: Bézi M., Szarka 
B., Sipos K., Békési A. (1)

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Nagyon jól kezdtünk, és az 
első félidő közepére már 
5 gól volt a két csapat kö-
zött. Aztán a 20. perc kö-
rül Varga Erzsébet megsé-
rült, és ez visszavett a csa-
pat lendületéből. Az ellen-
fél ezt kihasználva, fel is 
tornázta magát, és a 2. fél-
idő elején már csak 2 gól 
volt a különbség, de a bel-
ső három játékos átlövése-
ivel, majd a szélsőink in-
dulásaival magabiztosan 
nyertük meg a mérkőzést. 
A sérült játékosunk törést 
szenvedett, mihamarabbi 
gyógyulást kívánunk neki, 
és nagyon várjuk vissza!

AsztaliteniszFérfi kézilabda megyei bajnokság

Egy győzelem, egy vereség

Kézilabda U14 - Megyei bajnokság I. forduló

Szenzációs siker
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alatti 
1874 m²-es portán 1 szoba + kony-
ha + spájzos ház eladó. Tel.: 06/70-
613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
Eladó 2,5 szobás családi ház, teljes 
közművesített, 3 -féle fűtési lehe-
tőséggel, alsóépület + garázs van. 
Tel.: 06/30-483-6705.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Két szoba összkomfortos kertes 
családi ház vasúthoz, buszhoz kö-
zel eladó 8 M Ft-ért. Tel.: 06/30-
827-6753.
Régi parasztház nagy telekkel el-
adó Kg., Akácos u. 51. sz. alatt. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-1862, 
06/20-204-3813.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben a 
Kékvirág utcában 1 és 1,5 szobás, 
fürdőszobás, cserépkályhás kom-
fortos kis házak. 1 szobás 2 M Ft, 
1,5 szobás 2,5 M Ft. Tel.: 06/20-367-
8885.
Karcagon, a Kertész J. utca 1. sz. 
alatti I. emeleti, 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-547-9987 
vagy 06/30-287-6790.

Karcagon főtéri III. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, 56 m²-es, tehermen-
tes lakás eladó. Tel.: 06/30-385-
4300.
Sürgősen eladó Karcagon a vásár-
csarnoknál belső udvari, új építésű 
családi ház. A ház 2005-ben épült, 
2 szobás, 55 m², a terasz 20 m², va-
lamint 18 m²-es faház van a telken. 
A telek 600 m², és további építési 
lehetőség, akár vállalkozásra is al-
kalmas, a nagykapu megnyitásá-
val üzletet is nyithat. Fotók megte-
kinthetők az orzo@5mp.eu oldalon. 
I.ár: 13,2 M Ft. Tel.: 06/20-367-8885.
Porta eladó a Sarkantyús u. 12/b. 
sz. alatt. Érd.: Baráth Péternél 
a Horváth Ferenc úti Szociális 
Otthonban.
Karcagon 3 éves, 3 szoba + nappa-
lis lakás garázzsal, központban el-
adó. Tel.: 06/30-336-3854.
Két szobás családi ház eladó kg., 
Erkel F. u. 9. sz. alatt. Tel.: 06/30-
414-8261, 06/30-421-1862, 06/20-
204-3813.
Karcagon, a Bajza utcában szépen 
rendbe tartott, napos, azonnal köl-
tözhető, 2 szobás családi ház eladó. 
I.ár: 7,9 M Ft. Cserépkályha és gáz-
konvektoros fűtés. Lakható mellék-
épület. Tel.: 06/20-805-2338.
Sürgősen, alkalmi áron eladó 
Karcagon a vásárcsarnoknál belső 
udvari házrészek. 2 szobás, kony-
hás, fürdőszobás, kis terasszal, sa-
ját telekrésszel 6,5 M Ft-ért. 1 szo-
bás, konyhás, fürdőszobás, teraszos 
telekrésszel 4,6 M Ft-ért. Csak a be-
járat közös, a telek a lakáshoz tar-
tozik. A ház igényesen fel van újít-
va. Fotók az orzo@5mp.eu oldalon 
megtekinthetők. Tel.: 06/20-367-
8885.
3 szoba + nappalis ház eladó vagy 
budapestire cserélhető. Tel.: 06/20-
505-3467.
Karcag, Rimaszombati u. 7. sz. alatti 
kertes családi ház eladó részletfize-
téssel vagy hitel átvállalással. Tel.: 
06/30-249-1350.
A Táncsics körúton IV. emeleti egy-
szobás lakás eladó. Tel.: 06/70-411-
2602.
Garázs eladó Karcagon, a Kórház 
úti lakótelepen. Tel.: 06/30-272-
9853.
Karcagon 120 m²-es családi ház el-
adó. Kisebb ingatlant becserélek. 
Tel.: 06/30-643-8315.

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla családi 
ház sürgősen eladó. U.itt cefre el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától)
Karcag, Madarasi u. 9-11. sz. alatt 
IV. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
249-1350.
Eladó üzlet Karcagon! Sürgősen el-
adó Karcagon a vásárcsarnoknál 
egy 250 m²-es üzlet. Az üzlet ren-
delkezik 2 bejárattal, 1 gazdasá-
gi bejárattal, saját telekrésszel, ki-
rakattal, 5 férőhelyes parkolóval. 
Az üzlet riasztóval felszerelt és 
klimatizált. Jelenleg 2 üzletként 
működik, de lehet egy vagy három 
részre is osztani. Alkalmas: kereske-
delem, vendéglátás, szolgáltatás, 
egészségügy, iroda stb. tevékeny-
ségekre. I.ár: 35 M Ft. Kérésre képet 
küldök. Tel.: 06/20-367-8885.
90 m²-es ház + melléképületek + 
garázs központhoz közel, telje-
sen felújítva eladó. Tel.: 06/30-336-
3854.
Családi ház sürgősen eladó. 84 m²-
es 2,5 szobás, összkomfortos, jó ál-
lapotban lévő. Érd.: Kg., Szamos 
u. 30. Tel.: 06/30-922-8958 vagy 
06/30-248-5624.

Albérlet
Karcagon egyszobás, komfortos, 
konvektoros lakás 1-2 fő (gyermek-
telen házaspár) részére hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 59/313-674.
Kiadó albérlet Karcagon! Kiadó egy-
szobás komfortos igényes családi ház 
a vásárcsarnoknál. Azonnal költöz-
hető. A lakás bútorozott, felszerelt. 
Képek megtekinthetők az orzo@5mp.
eu oldalon. 06/20-367-8885.

Állat
10 db fehér, ivartalanított malac és 
leválasztott anyakoca vágásra el-
adó. Tel.: 59/313-691.
Németjuhász (kan) ingyen elvihető. 
Érd.: Kg., Villamos u. 110.
1 db fajtatiszta beagle szuka in-
gyen elvihető. Tel.: 06/30-292-6008 
(15 h. után)

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Csökkenő bűnözés, kevesebb bal-
eset. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. ext-
ra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
06/59-312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladó 1 db 2 tálcás mosogató szek-
rény, 5 polcos TV állvány, 2 db füg-
göny karnis, 1 db ufo lámpa, 1 db 
vasalódeszka, 1 db konyhai asztal 2 
székkel. Tel.: 59/314-094 (délután).

Zsolnai süteményes készlet (há-
rom gráciás) eladó. Tel.: 06/30-384-
0490.
Szobabicikli, kávé-teafőző, Dolce 
Gusto kávéfőző, varrógép eladó. 
Tel.: 06/70-423-7568.
380-as kovácsfúvó, 220-as trafo, 
üstház, utánfutó féder, ásók, ka-
pák, gereblyék, csákányok, villák, 
fejszék, kalapácsok, fogók, húsda-
ráló, mákdaráló, diódaráló, fúrótok-
mányok, zárak, üllőbetétek, stb. el-
adók. Érd.: Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 
06/70-532-6644.
Nagyon szép állapotban lévő már-
kás leány ruhák 0-2 éves korig el-
adó. Tel.: 06/20-967-4573.
Méz házhoz szállítás Karcag terüle-
tén! Termelői méz kapható Karcag, 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos) 
1.300 Ft/kg, akác (folyékony) 1.800 
Ft, selyemfű 2.000 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.
Nagyméretű használt cserép eladó. 
Tel.: 59/314-030
Alig használt, kifogástalan állapot-
ban lévő, üzemképes Hajdú mo-
sógép és centrifuga eladó. Tel.: 
59/312-258.
Eladó 600 db egy gombos szalag-
cserép, kis tételben is. U.itt teatűz-
hely, valamint Kemping kerékpár. 
Tel.: 59/311-975.
Kéttálcás mosogató szekrénnyel, 1 
akasztós és 1 polcos szekrény, fo-
telok, masszírozó fotel, nagymére-
tű ajtószárny, ruhaneműk (50-100 
Ft-ért) eladók. Tel.: 06/30-484-1572.
Kétütemű Wartburg felújított hen-
gerfej és kerekek, ajtók, dióbél, 
gyöngyösök eladók vagy cserélhe-
tők üstre, kisbálás lucernára, ma-
gyar hajlított vázú 28-as kerékpár-
ra. Tel.: 59/300-875 vagy 06/30-
385-8232.
Dióbél kapható. Tel.: 06/20-230-
3690.
Seleks akkumulátor 12 V 6 Ah, Varta 
12 V 6 Ah 40 A, MF 70 kaszáló gép 
után való utánfutó, 2 db járókeret, 
1 db szoba WC, 1 db kerekes szék, 4 
db veranda ablak, 2 db hallókészü-
lék eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 57.
Bioptron nagy lámpa eladó. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-1862, 
06/20-204-3813.
Sarok számítógép asztal, körégő, 
gázperzselő, mennyezeti lámpák 
eladók. Érd.: Kg., Erkel F. u. 35/a. (16 
órától).
Újszerű Hajdú mosógép, centrifu-
ga, porszívó, kis hűtőgép, 400-as 
Abrikter tengely, 2 db MZ kerékgu-
mival és használt bútorok eladók. 
Tel.: 06/30-566-8044.
Eladó 5*-os kombi hűtő; 2 db heve-
rő; szekrény; Orion színes TV; hurka 
és kolbász töltő; faláttöréses kon-
vektor; gofri sütő; zuhany szett; 
mosogató; vegyes tüzelésű fürdő-
szobai vízmelegítő; fali kézmosó 
vízmelegítővel; malac vályúk. Tel.: 
59/311-962.
Eladó Optima nagykocsis mecha-
nikus írógép és Union táska varró-
gép. Tel.: 06/30-213-3113.

Egy ágyneműtartós kanapé, 3 
db elefánt párnával (20.000 Ft), 1 
db gázpalack 1 db nagyméretű 
Bioptron lámpa állvánnyal együtt 
(30.000 Ft) eladó. Tel.: 06/20-505-
3467.

Tölgyfa káposztás kád eredeti fel-
szerelt állapotban eladó. Vétel ese-
tén vágó birkát vagy egyéb állatot 
beszámítok. Érd.: Kg., Szent L. u. 46.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.

Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
06/70-314-4403 vagy 06/30-647-
7324.

Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 

Régebbi tárgyait, bútorait, forga-
lomból kivont pénzeket, régi pén-
zeket, bármilyen nemű hagyatéka-
it felvásárolom. Régi 200 Ft-ost is 
vásárolok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-727-6022.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.

FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok 
(30 éves gyakorlattal rendelkezem). 
Tel.: 06/30-447-3918.

Széchenyi pályázatra alkalmas 
Kft. eladó! A cég 2010-ben ala-
kult, akár 50 milliós hitelhez jut-
hat a Széchenyi Terv kereteiből. 
Székhely, üzlet vásárláshoz is fel-
használható! Tel.: 06/20-367-8885.

Idős ember gondozását vagy ház 
körüli munkát, lépcsőház takarítást 
vállalok. Tel.: 06/30-249-1350.

Gépjármű
Gyári készítésű háromkerekű in-
dítómotoros moped 30 km/h 
gyorsulásra képesen, jó állapot-
ban eladó. Vétel után a járművet 
jogfüggetlenül azonnal üzemeltet-
ni lehet. Vétel esetén vágó állatot 
beszámíthatunk. Érd.: Kg., Szent L. 
u. 46.

Škoda Favorit kombi jó küllemi és 
műszaki állapotban, téli-nyári gumi 
garnitúrával, vonóhoroggal eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.

Apróhirdetés
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2012. november 23. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Szép-kor: Idősek Világnap-

ján
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Kovács Szilvia
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 - Karate verseny
 - Nagykunsági könyvbemu-

tatók
 - Készül a karácsonyi marci-

pán
 - Gyalog túra Dévára
 - Milliárdos beruházás
 Háttér 
 Vendég: Dr. Sántha József
 Téma: új orgona
20.20  Testületi ülés
21.10  Érted és a Közösségért pro-

jektnyitó rendezvény

2012. november 27. kedd (ismét-
lés: szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet
19.20  Karcagi hírek

19.50  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise

21.00  Karcag Sport: Karcag SE - 
Tiszafüredi VSE megyei I. 
osztályú bajnoki Labdarú-
gó mérkőzés

2012. november 29. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  A múzeum új tárlata
18.30  Bio-Piac alapkőletétel
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések – külön-

kiadás
 Vendég: Martonyi János 

külügyminiszter
 Karcagi Hírek
 - Megemlékezés a Művé-

szeti Iskolában
 - Molnár Anna Matematika 

verseny
 - Nyelvi és tárgyi Öröksé-

günk konferencia
 Háttér – különkiadás
 Téma: járási szerződés alá-

írása
 Téma: új orgona
20.20  Nagykun Polgári Kör
 Kik támadják Magyarorszá-

got

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, 
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Házasságkötés

2012. november 17.
Antal Mária és Nyíri József

Születés
Tóth Anita – Monori Imre
Kg., Kisújszállási út 132. 
 Tamás
Illés-Tóth Anita – Kovács István
Kg., Madarasi u. 59.  Balázs
Kolozsi Judit – Somogyi Vik-
tor
Kg., Kuthen u. 91.  Olivér
Fülöp Mariann – Dr. 
Monori István
Kg., Deák krt. 18.  Anna

Halálozás
Kurucz Imre

Karcag (1921.)

Labdarúgás

Csépa – Karcag 1:2 (0:2)
Csépa, 40 néző. Jv.: Munká-

csi L. Segítői: Batkó V., Ágo-
tai T.

Karcag: Moga, Lázók, 
Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szívós Gy., Szí-
vós G., Erdei, Bukovszki 
(Szőke R.), Székely, Nagy R. 
(Rajcsányi)

Edző: Orosz István
A hetedik percben Nagy R. 

jobbról ívelt be egy szögletet, 
amelyet Székely szinte a ka-
pu torkában továbbperdített 
és Szívós G. a hálóba továbbí-
tott (0:1). A huszonharmadik 
percben Szívós Gy. 13 méteres 
lapos lövését Benkó a kapu-
fára tolta. A harminchetedik 
percben Nagy R. az alapvonal 
közeléből visszapasszolt és Er-
dei 10 méterről a kapu köze-
pébe lőtt (0:2). A hetvenedik 
percben egy jobboldali hazai 
támadás során az átadást Sár-
kány közelről Mogába lőtte. A 
kilencvenedik percben egy le-
pattanó labda Talmácsi elé ke-
rült, aki a bal alsó sarokba lőtt 
(1:2).

Jók: Ponyokai, Rákóczi ill. 
Szívós Gy., Székely, Erdei, Szí-
vós G.

Fialka György: Adtunk egy 
félidő előnyt Karcagnak. Nem 
tetszett, hogy egyesek mezbe 
öltözve nézték a mérkőzést.

Orosz István: Az I. félidei 

játékunkat sajnos a második-
ban nem tudtuk megismétel-
ni.

Ifjúsági mérkőzés

Csépa – Karcag 1:13 (0:6)
Karcag: Fábián, Csatári, 

Szőke N., Herczeg, Daróczi, 
Balogh Cs., Bakó, Kabai, Ko-
vács L., Hamar, Balogh L.

Cserék: Oros, Földi, Ungi, 
Berczi

Edző: Varga L.
Góllövők: Balogh F. (4), Ba-

kó (2), Kovács L. (3), Szőke N., 
Földi, Berczi, Hamar

Varga László: Gyenge, de 
nagyon durva csapat ellen 
ilyen arányban is megérde-
melten nyertünk. Sajnálom az 
egy bekapott gólt.

Alarm-Matic terem 
bajnokság

A hétvégén rendezték meg 
a városi Sportcsarnokban az 
Alarm-Matic teremlabdarúgó 
bajnokság III. fordulóját.

Eredmények: VGT-Brigád 
– DKV 1:3, Flottok – Roli 
Sped 1:8, Família – Refigimi 
6:3, AgroSprint – Devils 
6:2, Szuperinfó – Blades-
Zsoan 2:5, Profix-Bituman – 
Ökodízel 5:3. Szabadnapos: 
MultiTec.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta:
2012. november 26., (hétfő) 12 óra

November 16-án a délutá-
ni órákban a rendőrök két 
kenderesi és egy tiszanánai 
lakost állítottak elő, akik azt 
megelőzően Kenderesen ab-
lakbetörés módszerével 12 
zsák szemes kukoricát lop-
tak egy alsóépületből 42.000 
Ft értékben, míg egy má-
sik háznál a lakatot feszítet-
ték le az alsóépületről, ahon-
nan elektromos darálógépet és 
egy nagyméretű mázsát – sú-
lyokkal együtt – 65.000 Ft ér-
tékben loptak el. A lefolytatott 
házkutatás során a rendőrök a 
lopott takarmányból 4 zsák-
kal megtaláltak, így a kár egy 
része megtérült. Az ügyben 
bíróság elé állítással van folya-
matban a büntetőeljárás.

November 17-én délelőtt az 
egyik mezőőr a Déli külvá-
ros mögötti területen egy fér-
fit tartott vissza, aki a nála lé-
vő vas tulajdonjogával nem 
tudott elszámolni. A helyszín-
re érkező rendőr a férfit elő-
állította, aki elmondta, hogy 
a vasat egy ismerőse készítet-

te össze a munkahelyén, majd 
őt kérte meg arra, hogy azt 
onnan elhozza. A lopási kár 
55.000 Ft, mely lefoglalással 
megtérült.

 
November 17-én délután az 

egyik bevásárló központban 
egy helyi asszony íróeszközö-
ket és elemeket próbált meg 
fizetés nélkül eltulajdoníta-
ni, de a biztonsági őr észlelte 
a cselekményt, így az 1.128 Ft 
értékű kár megtérült. Az ügy-
ben a gyanúsított ellen sza-
bálysértési eljárás indult.

November 18-án délután a 
rendőrök két kenderesi férfit 
állítottak elő, akik az állomás 
területén, a sínek mellett lévő 
használaton kívüli, üres, la-
kattal lezárt vasúti kocsi fa ol-
dalát 60x90 cm részen kibon-
tották, és a deszkát eltulajdo-
nították, így a MÁV sérelmé-
re 10.000 Ft lopási és 10.000 
Ft rongálási kárt okoztak. Az 
ügyben büntetőeljárás indult.

HIRDETMÉNY
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 

2012. év 2. félévében 
kihelyezett ügyfélfogadást 

tart a Polgármesteri 
Hivatalban.

HELYE: 
a Városháza fsz. 48-as 

számú iroda.

Ügyfélfogadás minden 
hónap első csütörtökön, 

9-11 óra között.

Rózsa Sándor

jegyző

Felhívás
Tisztelt karcagi lakosok!
A Karcag Városi Önkor-
mányzat Városgondnok-
sága Csemetekertjében az 
előző évekhez hasonlóan 
lehetőség van facsemeték 
beszerzésére. 
A közterületen kiültetésre ke-
rülő csemeték ingyenesen el-
vihetők, magánterületre pedig 
térítés ellenében. Az árjegy-
zék és egyéb felvilágosítás a 
Csemetekertben személyesen, 
vagy az alábbi telefonszámon 
kapható: Béres Attila erdész, 
tel.: 06/30-676-7377.
Csemete kiadás: 2012. no-
vember 19-től hétfő – csütör-
tök 8 – 11 óráig vagy telefonos 
egyeztetés alapján.
A facsemeték közterületre 
történő kiültetése ellenőrzés-
re kerül!

V. Ö. Városgondnoksága

Karcagi birkózók sikerei

November első hétvégéjén országos diák és serdülő ver-
senyt rendeztek Kabán, 123 indulóval.

Karcagi eredmények: II. Balajti Gábor (Györffy Isk. 3/a.), 
II. Domokos Sára (Refi), III. Kovács István (Györffy 7/b.), 
III. Nagy András (Györffy 8/b.).

November 10-én nemzetközi birkózó versenyt rendeztek 
szlovák és lengyel csapatok részvételével, 184 indulóval.

Karcagi eredmények (Györffysek eredményei): I. Balajti 
Gábor (3/a.), III. Nagy András (8/b.) - Kovács István (7/a.) - 
Balogh Alex (3/b.), II. Kiss János (Refi 2/a), III. Rostás Kor-
nél (Arany).

Gratulálunk a jó eredményt elért versenyzőknek és a fel-
készítőknek: Kurucz István (Pityó) vezetőedzőnek, Martin 
Zoltán és Kiss Attila edzőknek.

Szeretettel várjuk az óvodások és az iskolások jelentkezé-
sét saját birkózó termünkbe. Edzés, eredmény, továbbtanu-
lásban segítés.

Szakosztályvezető


