
Mándoky Kongur István 
születésének 75. évforduló-
ja alkalmából került sor ko-
szorúzásra a Györffy István 
Nagykun Múzeum kertjében 
található emlékműnél, ame-
lyet 1993-ban Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászmű-
vész alkotott meg, aki szemé-
lyes jó barátja volt Mándoky 
Kongurnak. 

A megjelentek visszaemlé-
keztek Mándoky Kongur Ist-
ván életének főbb eseménye-
ire néhány gondolat erejéig. 
Ezt követően az emlékezés vi-
rágait és koszorúit helyezték 
el, tiszteletet adva a Nagykun-
ság szellemi óriása előtt, aki a 
legismertebb magyar turkoló-

gusként, nyelvészként a ma-
gyarság és a kunok emléke-
it kutatta, leginkább Közép-
Ázsiában.  

A Karcag Városi Önkormány-
zat nevében a koszorút Szepesi 
Tibor önkormányzati képvise-
lő helyezte el.

Györfi Sándor Kossuth-dí-
jas szobrászművész így emlé-
kezett Mándoky Kongur Ist-
vánra: „Amit tőle tanultunk, 
identitásunk egyik gyökere, a 
kunokhoz való tartozásunk; 
kunmagyarnak neveztük ma-
gunkat őseinkkel együtt, és a 
Mándoki Pista volt az, aki kö-
zelebb vitt bennünket ehhez 
a hagyományhoz és ehhez a 
néphez.” 

Brehó Mónika
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Szűcs Imre fazekas, a Népművészet Mes-
tere munkáiból nyílt kiállítás a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban február 7-én, 
csütörtökön. A tiszafüredi fazekas alkotá-
sai március végéig tekinthetők meg.

A kiállításmegnyitón dr. Nagy Molnár Mik-
lós, a Györffy István Nagykun Múzeum igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket és a kiál-
lítót, Szűcs Imrét, aki a tavalyi évben ünne-
pelte a 70. születésnapját. Ebből az alkalom-
ból szerveződött meg a karcagi tárlat. A kiál-
lítást dr. Füvessy Anikó néprajzkutató nyitot-
ta meg. - Karcag városa ezzel a kiállítással tisz-
teleg nagy szülöttjének, Szűcs Imrének, aki 
több mint 70 évvel ezelőtt itt látta meg a nap-
világot. Nagy családba született, egy nagyon 
szerencsés korszakban, akkor, amikor a faze-

kas népi iparművészet vagy egyáltalán a né-
pi iparművészet Magyarországon létjogosult-
ságot nyert – kezdte beszédét dr. Füvessy Anikó. 
A néprajzkutató kiemelte, hogy ebben az idő-
szakban Karcag városa a fazekasság központ-
jának számított. - Az akkor már Kossuth-díjas 
Kántor Sándor az alig tizenéves Szűcs Imrét el-
fogadta tanítványának. Olyannyira látott ben-
ne valamit, hogy amikor családja Tiszafüred-
re költözött, és ott fejezte be az általános isko-
lát, akkor Kántor Sándor levélben ajánlotta fel 
Szűcs Imrének, hogy ha még fazekas akar len-
ni, elfogadja tanulónak – mondta a néprajzku-
tató. Dr. Füvessy Anikó kiemelte, hogy a mes-
tere saját műhelyében dolgozhatott, családias 
légkörben, ahol öt ember is foglalkozott vele, 
nem kellett szövetkezetbe tömörülnie. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Kántor-tanítvány munkáiból nyílt kiállítás a múzeumban

Mándoky Kongur Istvánra emlékeztünk

ADY ENDRE
(1877. november 22 - 1919. január 27.)
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KÖZÉLET

Közéleti szilánkok

Egy emlékezetes 
karikás „cserdítés”

(2.)

Az előző számban megemlített kari-
kás kipróbálásáról felvillantott képhez, 
illetve történethez, bár „happy end”-del 
zárult, annyit még hozzátennék (illuszt-
rálva a korszakot), a munkásőr bácsi, 
aki kitekintett az ablakból, átszólt tele-
fonon a rendőrségre. Ahogy azt jóval ké-
sőbb Szabó Lajos rendőrzászlós elmond-
ta (mikor egyszer elhívott a házához, 
hogy nézzem meg, hogyan készíti a ke-
mencés disznósajtot), ő volt szolgálat-
ban, és neki kellett volna a „csendhábo-
rítókat” igazoltatni. Meg is érkezett né-
hány perc múlva a közeli rendőrségről az 
udvarra, de nem látott ott senkit. A „Bá-
rány falatozó” (amely a mostani Nimród 
szálloda helyén állt) nagy ablakán is be-
nézett, de ott sem látott karikás ostort és 
nagyobb társaságot, mivel közben Bajkó 
Jutka és Bóka Gabi felmentek a klubba. 
Így hát visszaballagott, és jelentette, amit 
tapasztalt. 

Ez a kis történet csupán azért érde-
kes számomra, mert estefelé én vittem el 
a három, különböző árnyalatú zöld olaj-
festékes dobozt barátom lakására, ahol 
Mándoky Kongur tulajdonában lévő 
megkopott, régi, talán az első világhábo-
rúból megmaradt vagy gyűjtött katona-
ládáját restaurálta. Valójában akkor be-
szélt először bővebben magáról és csa-
ládja történetéről, meghurcoltatásukról 
és arról, hogy mivel is foglalkozik. 

A nyelvészethez és az orientalisztiká-
hoz nem értettem, de a néprajzhoz igen, 
lévén apám is önkéntes néprajzgyűjtő 
volt. Sok mindenről feljött a szó. Nagyon 
megörült, amikor mondtam, hogy meg 
van nekem is Lükő Gábor alapvető köny-
ve, „A magyar lélek formái” című, amely-
ben a népköltészet és a népművészet jel-
képrendszereit elemzi tudósi alaposság-
gal, rengeteg rajzzal és fotóval illuszt-
rálva. Ráadásul eredeti, 1942-es Exodus 
kiadásban. Elmondta, hogy ugyan el-
vált feleségétől néhány éve, de az ő es-
küvői tanúja Lükő Gábor volt. Majd egy-
szer megmutatja a fényképen, hogy mi-
csoda délceg tartású magyar ember volt 
még idősebb korában is.

Akkor már tudtam, nem akármilyen 
emberrel beszélgetek. Ugyanis Lükő, a „lé-
tező szocializmus” kultúrpolitikusai sze-
mében „vörös posztó” volt, ez a népraj-
zi és szellemtörténeti alapműve indexen 
volt. Az egyetemen is alig tanították, kö-
zépiskolákban pedig hallani sem lehetett 
róla semmit.

Igen, mert őseink kultúrájának szim-
bólumait ő is Keleten, az Ural-altáji né-
pek ősi világképében vélte felfedezni. S 
beszélt arról, hogy pl. Ady az ősi hal szim-
bólumot is hogy megtalálta „A nagy Cet-
halhoz” című versében.

(Befejező rész a következő számban.)

-ács-

Az idén lenne 75 éves Mándoky Kon-
gur István, a kun nyelv magyarországi 
emlékeinek kutatója. Különös életmű-
vet hagyott maga után így is, hogy ko-
rán, alig 48 évesen derékba tört a pá-
lyája és élete. Számos kitűnő etimoló-
giával gazdagította a tudományt, de 
ami igazán nagy elismerést aratott a 
nemzetközi turkológia terén, a Kun 
Miatyánk, a keresztyén imádság kun 
nyelvi rekonstrukciója.

A 13. században hazánkba települt 
kunok nyelvemlékeinek kutatása nem-
csak a magyarországi turkológia és 
a magyar nyelvészeti kutatások, ha-
nem a török-magyar művelődéstör-
ténet szempontjából is rendkívül fon-
tos. Mándoky Kongur István számára a 
szülőföld, a Nagykunság szívében lévő 
szülővárosa, Karcag nagyon meghatá-
rozó volt. Elemi és középiskoláit Karca-
gon végezte, a Mezőgazdasági Tech-
nikumban (ma Szentannai Sámuel Kö-
zépiskola és Kollégium), ahol kitűnt a 
nyelvek iránti fogékonyságával, meg-
tanult oroszul, és ismerkedni kezdett 
a török nyelvekkel. Egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten, az ELTE Török Filo-
lógiai Tanszékén folytatta, ahol földije, 
az ugyancsak karcagi származású Né-
meth Gyula professzor volt a meste-
re és mentora. Az egyetem elvégzése 
után az Országos Széchenyi Könyvtár, 
majd a Kőrösi Csoma Társaság munka-
társa, ezt követően 1970-
től haláláig a Magyar Tu-
dományos Akadémia Bel-
ső-Ázsia Kutatócsoportjá-
ban dolgozott.  

A turkológia hagyomá-
nyos területein belül a hon-
foglalás előtti török-ma-
gyar kapcsolatok, a magyar 
őstörténet foglalkoztatta. 
Több írása szól a régi török 
szavak megfejtéséről, így a 
börtü, a bütü, bűn tilt, gyón, 
gyarló, bocsánik, irgalom, 
könyörült szavak etimológi-
áját adta. 

1965-től évente járt gyűj-
teni a romániai és bulgáriai 
Dobrudzsába, a Duna mel-
lékén, Deliormán keleti ré-
szén élő tatárokhoz, a ré-
gi kun nyelvekhez legköze-
lebb álló nyelvjárást beszélő 
kipcsak néptöredékhez. Te-
repmunkát végzett Karasu, 
Megidia, Valea Neagra és 
Kogalniceau falvakban, ku-
tatási eredményeit a Dob-
rudzsai tatár nyelvtanulmá-
nyok c. dolgozatában adta 
közre. Ez Mándoky hagya-
tékának máig kiadatlan ré-
sze. Dobrudzsai tanulmá-
nyait a Közép-ázsiai kutatá-
sok követték. Lehetősége 
volt Baskíriában, Kirgiziában 
és Kazakisztánban gyűjte-
ni. A kun-baskír kapcsola-

tokat vizsgálva, Mándoky Kongur Isván 
néhány kun nemzetségnévről megálla-
pította, hogy mind a baskíroknál, mind 
a magyar Alföldön megtalálható. Ilyen a 
baskírok Kipszak (kipcsak) törzse, amely 
a nagykunsági Kapcsag, Kapcsog csa-
ládnév megfelelője. A kazakok és a tatá-
rok között végzett nyelvjárási és népraj-
zi gyűjtés nagyban hozzájárult számos 
magyarországi kun nyelvemlék meg-
fejtéséhez. Az 1981-ben megvédett és 
halála után 1992-ben megjelent dok-
tori disszertációja kutatásainak legfon-
tosabb eredményeit hozza, azonban 
nem mondhatjuk, hogy a teljes össze-
foglalója a magyarországi kun nyelv-
emlékeknek, ám további kutatások-

ra ösztönzi az őt követő tudós nem-
zedékeknek. Mándoky Kongur Ist-
ván 1992. augusztus 22-én bekövetke-
zett halálával egy ígéretes tudósi pá-
lya tört derékba. Utolsó kutatóútján 
Dagesztánban, Mahacskalában volt. Ott 
érte a halál. Mellette volt költő barátja, 
Magomed Badrutdin és egy nogaj kol-
légája, Narbek Azsokovics, valamint egy 
ugyancsak kumuk jó barát, Dzsangisi 
Magomedovics. Mahacskalából a kaza-
kok akkori fővárosába, Almatiba vitték, 
ott helyezték örök nyugalomra. Ott pi-
hen a Tien-san lábánál, a Kengszai te-
metőben. A Kazak Tudományos Aka-
démia saját halottjának tekintette. Szü-
lővárosa, Karcag egy emlékművel és a 
tiszteletére indított Keleti örökségünk 
című könyvsorozattal tiszteleg em-
lékének. Mándoky munkássága szá-
mos tanulmányt inspirált. A posztu-
musz megjelenő kötetei: A kun nyelv 
magyarországi emlékei Karcag, 1992; 
Amu darja széles vize – Válogatás a 
türk népek folklórjából Karcag, 2002; 
Kunok és magyarok, Budapest, 2012; 
Newcomers From The East- Hungarians 
and Kipchak-Turks in Europe, Buda-
pest, 2015, bekerültek a tudományos 
vérkeringésbe. Ma már nem képzelhe-
tő el turkológiai konferencia úgy, hogy 
Mándoky Kongur István tanulmánya-
ira ne hivatkoznának, nevét ne emle-
getnék.

Sok tanulsággal szolgál 
az ő élete és munkássá-
ga. Az ifjúság számára az-
zal, hogy éljen az ember 
bárhol, kis városban akár, 
ha a tehetsége szorgalom-
mal párosul, világhírű le-
het. Érett kutatók számá-
ra azért tanulságos a de-
rékba tört pálya és élet, 
mert a tudást nem sírba 
vinni, hanem közkinccsé 
kell tenni, megírni, kiadni, 
hogy az utánunk követke-
ző nemzedék épülhessen 
általa. Mándoky Kongur 
István tanulmányokat szá-
mos helyen publikált, a 
Kun Miatyánk kun nyelvi 
rekonstrukciója páratlan 
sikert hozott számára, de 
az összefoglaló nyelvészeti 
szintézisét ötven éves kora 
után tervezte megírni. Tor-
zóban maradt a munkás-
sága...

2019. február 8-án egykori 
középiskolájában Mándoky 
Kongur István Emléknapot 
tartottunk. Köszönet illeti a 
Szentannai Sámuel Közép-
iskolát azért, hogy megte-
remtette az emlékezés al-
kalmát. 

dr. Bartha Júlia  
turkológus, 
etnográfus

Akinek rabul ejtették lelkét az ürömfű illatú kazak szteppék:

Mándoky Kongur István
(Karcag, 1944 - Mahacskala, 1992)
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Karcag Város Kultúrájáért Díjazottak

Rusóiné Szabó Magdolna

Rusóiné Szabó Magdolna a Györffy 
István Katolikus Általános Isko-
la orosz-testnevelés szakos tanára. 
1979. szeptember 1-je óta tanít az 
intézményben, már általános isko-
lásként is itt tanult.

Általános iskolai tanári oklevelét 
az egri HoSi Minh Tanárképző Főis-
kolán szerezte 1980-ban.

Közel négy évtizedes tanári pálya-
futása alatt munkáját a mai napig az el-
hivatottság, a lelkiismeretesség, a töret-
len lelkesedés, nagy odaadás, szakmaszere-
tet jellemzi.

Pályafutását a folyamatos megújulás jellemezte, a 
szakmai és módszertani képzéseken rendszeresen részt vett.

Nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet töltött be a személyiségfejlesztés, 
a környezetvédelemre és az egészséges életmódra nevelés. Mindezeket jól kama-
toztatta osztályfőnökként, testnevelőként és diákönkormányzatot segítő pedagó-
gusként is.

1997-2017-ig volt a Diákönkormányzat segítő pedagógusa. Sok-sok szabadidős 
program, iskolai ünnepség, rendezvény kitalálója és megvalósítója volt ez idő alatt.

Tevékenyen részt vett a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolával a 
testvériskolai kapcsolat kiépítésében és ápolásában.

Az iskola iránti négy évtizedes hűsége, pedagógiai és közösségi munkája alap-
ján a Györffy István Katolikus Általános Iskola közössége méltónak  találta a 
„Karcag Város Kultúrájáért Díj”-ra felterjeszteni.

Rusóiné Szabó Magdolna elmondta, hogy az elismerést nagy örömmel fogadta és 
nagyon nagy volt a meglepetés, amikor megtudta, hogy megkapja ezt a díjat. - Min-
denre gondoltam csak arra nem, hogy negyven év után így fog elbúcsúztatni a vá-
ros és az iskola, mert tulajdonképpen ez annak is szól egy kicsit - mondta a díjazott.

Elmondása szerint ezt a díjat sok mindenkinek köszönheti; az édesanyjának, 
mert ő volt az első osztályos tanítója a Györffyben, és talán a szakma iránti szere-
tete és elhivatottsága is tőle ered. Az iskola igazgatóinak is köszönetet mond, akik 
a pályafutását végigkísérték a negyven év alatt. Ahogyan fogalmazott-„öt igazga-
tót szolgált ki”, akikkel jó volt együtt dolgozni, és mint felettes vezetői, nagyon so-
kat segítették őt a pályán hasznos tanácsaikkal, útmutatásaikkal. Tisztelettel em-
lékezik vissza Kormos Ambrus igazgató úrra, majd Pánti Ildikó igazgatónőre, aki-
vel hosszú éveken át dolgozhattak együtt, és akit nagyon tisztel és szeret, mert 
- ahogyan fogalmazott -, Ildikó néni élete és munkássága példaértékű lehet sok 
mindenki számára. A jelenlegi vezetéssel is mindig kiválóan megértették egymást, 
és öröm volt számára, hogy az elmúlt évek alatt együtt munkálkodhatott Kovács 
Miklósné igazgató asszonnyal. Köszönetet érdemelnek a pályatársak is, hiszen mi-
nőségi munkát csakis megfelelő közegben, együttműködve lehet végezni akár kol-
legákról, akár a tanított diákokról legyen szó. Ezt mind átélhette a Györffy falai 
között, és talán pont ezért is lett mindenki „Dolcsi nénije”. Mindazt a sok hálát, 
amit érez leginkább talán a mottója jelképezi:

„Én örökké Györffys voltam, Györffys vagyok, Györffys leszek és Györffys maradok!” 
Rusóiné Szabó Magdolna jelenleg szabadságát tölti és még „az ocsúdás idősza-

kában van”, mivel nagyon nehéz elszakadni egy olyan helyszíntől, ahol negyven 
évet eltöltött, és ezen időszak minden „szereplőjére” és pillanatára szívesen emlé-
kezik vissza. Elmondása szerint, ha az élet úgy hozza, nem veti el annak lehetősé-
gét, hogy esetleg ismét tanítson kisebb óraszámban az eddigieknél, de természete-
sen az előtte álló idő nagy részét most már két gyönyörű unokájának, Sárának és 
Marcellnak fogja szentelni, akik vidéken élnek szüleikkel. Ezen kívül a minden-
napokban szívesen végez házimunkát, szeret olvasgatni, és mihelyst jön a jó idő, 
nagy szenvedélyének, a biciklizésnek és a kertészkedésnek hódol majd.    

Brehó Mónika

Nagyné Varga Csilla

Nagyné Varga Csilla 
általános iskolai tanul-
mányait Karcagon vé-
gezte, majd a Móricz 
Zsigmond Gimnázi-
um és Közgazdasá-
gi Szakközépiskolá-
ban érettségizett Kis-
újszálláson. 1987-ben 
szerezte óvodapedagó-
gusi diplomáját a Kecske-
méti Óvó- és Tanítóképző 
Főiskolán. 1984 szeptembe-
rében a Csokonai úti óvodában 
kezdett óvodapedagógusként dolgoz-
ni, majd a Jókai és a Kuthen úti óvodákban fog-
lalkozott a gyerekekkel. 2003 szeptemberétől a Táncsics krt. 19. óvo-
da óvodapedagógusa.

Munkáját évtizedek óta kiegyensúlyozottan, magas színvonalon 
végzi. Határozott, ugyanakkor következetes a nevelési módszere. 
A gyermekek iránti őszinte szeretete, munkája iránti elhivatottsága 
jellemzi mindennapjait. Naprakész és tájékozott az óvodapedagó-
gia területén a szakmai fejlesztésekben, módszertani újításokban.

Számos rendezvénnyel gazdagítja a Táncsics krt. 19. óvoda életét 
(szüreti, pünkösdi műsor). Óvodájában mentori feladatot látott el.

A zene, az éneklés iránt fokozottabban érdeklődő nagycsopor-
tos gyerekek számára megalakította a „Zeneodú” zenei tehetség-
gondozó műhelyt.

2016 nyarától részt vesz a zenei tábor szervezésében, megvalósí-
tásában. Megalapította a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kunró-
zsa Kamarakórusát.

2013-ban megkapta a Madarász Imre Egyesített Óvoda „Év pe-
dagógusa” díját.

Nagyné Varga Csilla óvodapedagógus a művészeti nevelés iránt 
elhivatottan tevékenykedik az óvodáskorú gyermekek magas szin-
tű, kiegyensúlyozott nevelésében. Pedagógiai tevékenységét a 
gyermekszeretet, a nyitottság, a zene iránti elkötelezettsége jellem-
zi, amely példát ad a nevelőtestület tagjainak és a szülőknek.

- Váratlanul ért a díj, de örömmel fogadtam, és nagy megtisztel-
tetés számomra, hiszen az óvodapedagógusi hivatásban ez egy na-
gyon rangos szakmai elismerés. Ezúton is szeretném megköszönni 
minden kollégámnak, minden támogatómnak, akik úgy gondol-
ták, hogy érdemes vagyok erre a díjra – fogalmazott a kitüntetett, 
majd a további terveiről is beszélt. - Az óvodai pályafutásom során 
is a zenei terület a szívem csücske, és szeretnék itt is tovább fejlőd-
ni. Zeneművelő óvónők társaságában vezetem a Kunrózsa Kama-
rakórust, ami örömmel tölt el, és hobbiként élem meg. Nagyon sok 
szeretet áramlik ebben a közösségben. Jól esik számomra, hogy 
bár mindannyian nagyon sokféle területen foglalatoskodnak, min-
dig tudnak időt biztosítani arra, hogy együtt énekeljünk. A „Ze-
neodú” tehetségműhelyben pedig egyre több ügyes gyerek kerül 
hozzám, és sok pozitív megerősítést kapok a szüleiktől is. A gyere-
kek örömmel járnak hozzám, és ez mindennél többet ér – mond-
ta Nagyné Varga Csilla, akit szabadidejében szívesen olvas és néz 
filmeket. - Emellett szeretek kertészkedni és a családom körében 
szabadidős tevékenységeket folytatni: kirándulni, túrázni, együtt 
lenni – árulta el a díjazott.

Kapás Mónika

A magyar kultúra napja alkalmából átadták a Karcag Város Kultúrájáért Díj és Karcag Város Sportjáért Díj elismeréseket a 
Déryné Kulturális Központ színháztermében január 22-én, kedden. A hat díjazott közül most ismét két kulturális díjjal el-
ismert személyt mutatunk be, akiket további terveikről is kérdeztünk.
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A 75 éve született Mándoky 
Kongur István turkológusra, 
nyelvészre emlékeztek február 
8-án, pénteken egykori isko-
lájában, a Szentannai Sámu-
el Középiskola és Kollégium-
ban. A megemlékezésen elő-
adások hangzottak el a turko-
lógus életéről és munkásságá-
ról, majd egy kiállítás is nyílt 
az iskola klubtermében.

A megemlékezés a Nemzet-
közi Türk Akadémia elnökének 
köszöntőjével kezdődött, ame-
lyet a Szegedi Tudományegye-
tem kazah lektora, Mukusheva 
Raushangul tolmácsolt a kö-
zönségnek. Ezt követően a ren-
dezvény házigazdája, Gyöke-
res Sándor, a Szentannai Sá-
muel Középiskola és Kollégium 
igazgatója emlékezett Mándoky 
Kongur Istvánra. - Vajon meny-
nyire ismerjük iskolánk egykori 
tanulóját? Vajon mit tudunk ró-
la? Vajon mi késztet egy közép-
iskolás diákot arra, hogy sza-
badidejében a szovjet laktanyá-
ban távoli, keleti népek nyel-
vét tanulja? Vajon milyen em-
ber lesz turkológus, nyelvész, a 
kun nyelv emlékeinek kutatója? 
– kezdte beszédét az igazgató. 

- Gondolkodnunk kell róla, 
nemcsak azért, mert csak így ért-
hetjük meg őt, hanem azért is, 
mert a megemlékezésünk így lesz 
hiteles, így lesz belülről jövő. Kü-
lönben Mándoky Kongur István 
csak egy dombormű lesz a mú-

zeum mögött, egy utcanév, egy 
tablókép – fogalmazott Gyöke-
res Sándor. Az igazgató végezetül 
hangsúlyozta, hogy a Karcagról 
elindult Mándoky Kongur István 
hidat épített Magyarország és a 
távoli Kazahsztán közé. Életét, 
munkásságát pedig kitűnő elő-
adók ismertették.

Elsőként dr. Bartha Júlia tur-
kológus, néprajzkutató emléke-
zett Mándoky Kongur István-
ra. - Karcagon vagyunk. Karcag 
a keletkutatás 20. századi böl-
csője, ezt büszkén mondhatom 
– fogalmazott dr. Bartha Júlia. 
A turkológus elmondta, hogy 
Mándoky Kongur István 1944. 
február 10-én nehéz, háborús 
időszakban született. Az álla-
mosítás során mindenüket elve-
szítették. Osztályidegenként pe-

dig csak a karcagi középiskolába 
nyert felvételt. Mándoky Kongur 
Istvánt már akkoriban annyira 
érdekelte a török nyelv, hogy a 
kunmadarasi laktanyában ka-
zah katonáktól tanulta a nyelvet. 
Érettségi után nem ment azon-
nal egyetemre, dolgozni kezdett 
lovászként, majd felvételt nyert 

a török tanszékre, ahol Németh 
Gyula volt a mestere. Dr. Bartha 
Júlia beszélt arról is, hogy fel-
nőttként vette fel a Kongur ne-
vet, amely eredetileg a család-
ja ragadványneve volt, jelentése 
pedig lószín. 

Ezt követően dr. Molnár Ádám 
turkológus, könyvkiadó a Ku-
nok és magyarok című könyv 
létrejöttéről beszélt. Mukusheva 
Raushangul, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Altijisztikai Tan-

székének kazah lektora Mán-
doky Kongur István kazah mun-
kásságáról szólt. 

Az előadások között pedig 
Berecz András énekes, mese-
mondó műsorát élvezhette a kö-
zönség. A délelőtt dr. Bartha Jú-
lia tolmácsolásában a Kun Mi-
atyánkkal zárult.

Az előadások után az isko-
la klubtermében emlékkiállítás 
nyílt az egykori technikumi di-
ákról, amelyet dr. Bartha Júlia 
nyitott meg. - Ez egy nagyon ki-
csi kiállítás, hiszen nagyon ne-
héz őt megjeleníteni. Kevés tár-
gyi emlék maradt utána. Sok-
kal fontosabbak viszont a ku-
tatásai és a rengeteg más doku-
mentum, amely az ő munkáját, 
szellemiségét viszi tovább va-
lamilyen módon. A kiállítás-
nak keretet ad ez a fotókiállítás. 
Benéné Lajtos Katica idézi meg 
az ürömfű illatú kazah sztyep-

péket – fogalmazott dr. Bartha 
Júlia. - A kiállításon látható a 
dombrája is, amit Székesfehér-
várról hoztam el Adorján Im-
re adományaként. Itt vannak a 
könyvei, és fel lehet lapozni az 
osztálynaplót is. Továbbá fotó-
kat, életképeket láthatunk az ő 
életéből. Dokumentumokat, le-
veleket és tudományos együtt-
működési szerződéseket is talá-
lunk a kiállított darabok között 
– mondta a turkológus, néprajz-
kutató. Végezetül pedig megkö-
szönte Egri Sándornak az em-
léknap megszervezését.

A Mándoky Kongur István 
Emléknapon részt vettek a Bu-
dapesten tanuló kazah diákok a 
Kazah Köztársaság Magyaror-
szági Nagykövetségének kultu-
rális attaséja vezetésével.

Az emléknap A kun apostol 
film vetítésével zárult.

Kapás Mónika

Mándoky Emléknap a Szentannaiban

(...folytatás az 1. oldalról)
Tehetsége hamar megmu-

tatkozott, 1968-ban már két 
pályázaton is kiemelt ered-
ményt ért el, 1970-ben pedig, 
mindössze 18 évesen már né-
pi iparművész volt. Kilenc évig 
dolgozott Kántor Sándor mű-
helyében, majd 1972-ben meg-
nyitotta önálló műhelyét, és el-
kezdett füredi motívumokat 
gyűjteni. - A találkozásunk ak-
kor lett a legeredményesebb, 
amikor én is elkezdtem foglal-
kozni a régi tiszafüredi kerámiá-
val. Ekkor egy olyan reformkor-
ban gyökerező motívumvilágot 
ismert meg, amit Kántor Sán-
dor nem ismerhetett – beszélt 
a Szűcs Imrével való találkozá-
sáról dr. Füvessy Anikó. A kiállító 
kezdetben csak próbálta az új 
motívumokat, de utána három-
négy év alatt szinte rá sem le-
hetett ismerni, hogy mivé vált.

A kiállított darabok között 
vannak olyan alkotások, ame-
lyek még Kántor Sándor műhe-
lyében készültek. Dr. Füvessy 

Anikó kiemelte, hogy Szűcs Im-
re mindig igyekezett megújul-
ni, ugyanakkor törekedett ar-
ra, hogy a mesterén túllépve 
is megőrizzen elemeket a kö-
zös munkából. Ilyen például a 
tyúkfigura – első díjazott pálya-
munkája is az volt –, amelynek 
újabb és újabb funkciót adott.

Alkotásait számtalan orszá-
gos és nemzetközi díjjal el-

ismerték, így többek között 
2013-ban megkapta a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntető címet, és 2017-ben a 
munkássága bekerült a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Ér-
téktárba. 

A tárlat március végéig lá-
togatható.

Kapás Mónika

Kántor-tanítvány munkáiból nyílt kiállítás a múzeumban Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek februári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  február 18. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  február 19. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  február 19. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  február 18. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  február 26. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  február 19. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  február 18. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 20. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 
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A Karcagi Nagykun Református Általá-
nos Iskola általános „Jó gyakorlatai” közül 
kiemelkednek a hagyományőrző, hagyo-
mányteremtő tevékenységformák. Ilyen jó 
gyakorlat a „Kopogtató” című iskola-elő-
készítő foglalkozás, amelynek megtartá-
sára február 07-én, csütörtökön került sor. 
A gyerekek is nagyon élvezték, ugyanis az 
ötletes játékokon kívül, igazi télbúcsúztató 
mulatság részesei lehettek.  

Az óvodai hagyományőrző gyakorlatot to-
vábbgondolták és a foglalkozások tematikájá-
ba beépítették. A projektet több éve sikeresen 
és hatékonyan alkalmazzák, hiszen a farsang 
a szórakozás, a móka és a jókedv ideje. A pro-
jekt kipróbált, ezért eredményesen adoptálha-
tó, fejleszthető.  

- A „Jó gyakorlat” egy innovatív folyamat, 

módszer, cselekvés és eszközhasználat. A far-
sangi időszakban a szándékos figyelmet, a 
finommotorikát, a szem-kéz koordinációt, fel-
adattudatot, kitartást és a kreativitást fejleszti 
az iskola. A farsangi kalapok készítése, a fánkok 
tálalása, az iskola - előkészítő foglalkozás része 
- fogalmazott az iskola igazgatója. 

A vidám mulatság az iskola tornatermében 
folytatódott, ahol télbúcsúztató, ötletes játé-
kok, feladatok megoldása várta az ovisokat. A 
gyerekek csapatversenyben is összemérhet-
ték tudásukat. 

- A farsangi témájú foglalkozás igazi télbú-
csúztató volt, amely a szórakoztató progra-
mokkal mókássá és jó hangulatúvá varázsolta 
a gyerekek délutánját - tudtuk meg Földváriné 
Simon Ilona igazgatótól. 

Brehó Mónika

Dínomdánom vigalom a refiben 

Félévindító közgyűlést tar-
tott a Karcag Városi Diákön-
kormányzat (KVDÖK) febru-
ár 1-jén, pénteken az Ifjúsági 
Házban. A diákok az elmúlt 
időszak beszámolói mellett 
csapatépítésen is részt vettek.

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egye-
sületet 2017 őszén kérte fel a 
város vezetése arra, hogy segít-
se, és egy újraválasztás kereté-
ben újraépítse a karcagi DÖK-
öt. Ez 2018 februárjában meg is 
történt, vezetőséget választott a 
közgyűlés.

Az idei év első gyűlésén Ba-
racskai Lilla, a KÖZ-Pont If-
júsági Egyesület hálózati prog-
ramkoordinátora köszöntötte 
a diákokat, majd a Karcag Vá-
rosi Diákönkormányzat elnöke, 
Cséti Gabriella szólt diáktár-
saihoz. A rendezvényen a diák-
önkormányzat vezetőségi tagjai 
beszámoltak azokról a progra-
mokról és képzésekről, amelye-
ken a 2018-as évben részt vettek 
az egyesület által, illetve azok-
ról, amelyeket ők maguk szer-
veztek.

A nap további részét csapat-
építő játékokkal töltötték meg 

a résztvevők, amelyek moderá-
lásában a karcagi diákönkor-
mányzat ifjúsági vezetői is je-
lentős szerepet vállaltak. Ba-
racskai Lilla hálózati program-
koordinátor elmondta, a nap 
célja, hogy a diákok ismerked-
jenek egymással, és egy kerek, 
összetartó ifjúság legyen itt 
Karcag városában.

A rendezvény zárásaként a 
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
képviselői ismertették az ál-
taluk kínált iskolai közösségi 
szolgálat és önkéntes progra-
mok részvételi lehetőségeit.

A Karcag Városi Diákönkor-
mányzat éves vezetőségválasz-
tása március végén lesz, így a 
DÖK iránt érdeklődő fiatalok-
nak lehetőségük lesz bekerülni 
a KVDÖK vezetőségébe. - Az 
erről szóló pályázati felhívást 
és a jelentkezéshez beküldendő 
adatlapot az iskolák diákön-
kormányzatot segítő pedagó-
gusai február hónapban fogják 
elektronikus úton megkapni a 
Karcag Városi DÖK-től – tud-
tuk meg Baracskai Lillától.

Kapás Mónika

Február 8-án, pénteken az Ifjúsági Házban a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság mun-
katársa, illetve a Karcagi Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési tanácsadója tartottak előadást az Európai 
Unió által preferált program keretén belül a bizton-
ságos internetezés szabályairól. A több mint száz or-
szágban zajló program célja az volt, hogy az internet 
előnyeire és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A meg-
célzott korosztály az általános iskolák felső tagozatos 
diákjai voltak, akik a Kováts Mihály Általános Isko-
lai Tagintézmény 5-6. osztályából, valamint a Györffy 
István Katolikus Általános Iskola 7-8. osztályából ér-
keztek. 

A rendezvény célja az volt, hogy a káros és illegális 
tartalmakra, a zaklatásra, valamint a gyermekpornográ-
fiára felhívja a figyelmet az itt megjelent és előadást tar-
tó szakemberek segítségével.  

Teleki Zoltán rendőrkapitány elmondta, hogy egy 
olyan világban élünk, ahol egyre korábban kezdik a gye-
rekek használni a modern technológiákat. Ők már nem 
éltek olyan világban, ahol nincs internet vagy számító-
gép, esetleg tablet vagy akár mobiltelefon. Gyakorlati-
lag napi rutin náluk, hogy szinte rendszergazdákat meg-
szégyenítő módon használják ezeket az eszközöket és 
programokat. 

- Számos veszélye van az internetnek. A mindennap-
ok része ugyan, de nagyon sok olyan káros tartalommal 
lehet találkozni, ami negatívan befolyásolhatja a gyer-
mekek fejlődését. Kiküszöbölni nem lehet, hogy talál-
kozzon vele a gyermek, de egy jó szülő-gyermek közöt-
ti bizalomi kapcsolat kiépítésével lehet azt elérni, hogy 
a gyermek elmondja a szülőknek, hogyha bármilyen ve-
szélyt lát. Ezen kívül fontos az, hogy meg tudjuk vele 
beszélni azt, hogy használhatja ugyan a virtuális teret, 
de a megosztásra kerülő tartalmait kezelje kellő figye-
lemmel, nehogy a későbbiekben kára származzon belő-
le, visszaéljenek vele - fogalmazott a kapitány. 

Brehó Mónika

Közgyűlést tartott a városi Diákönkormányzat Együtt egy jobb internetért!
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Szerszámgépeket 
vitt magával

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást L. 
Kálmán kenderesi lakos el-
len. A 34 éves férfi 2019. feb-
ruár 11-én éjszaka jutott be 
a kenderesi családi ház ud-
varára, majd a teraszról egy 
hosszabbítót és elektromos 
szerszámgépeket vitt el. A 
rendőrök azonosították a 
bűncselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanú-
sítható helyi lakost. A nyo-
mozók L. Kálmánt gyanúsí-
tottként kihallgatták. A gya-
núsítottnál tartott kutatás al-
kalmával az ellopott holmi 
egy részét megtalálták, le-
foglalták, és visszaadták tu-
lajdonosának.
 

Kerékpárt lopott

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság eljárást indított lo-
pás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja mi-
att P. József kenderesi lakos 
ellen. A 20 éves férfi 2019. 
február 5-én Kunhegyesen, 
az autóbuszállomáson eltu-
lajdonított egy lakattal le-
zárt kerékpárt. A rendőrök 
a beszerzett adatok alapján 
azonosították a tolvajt, aki-
ről megállapították, hogy a 
törvényszék körözését ren-
delte el. A férfit 2018. feb-
ruár 6-án Kenderesen elfog-
ták, és gyanúsítottként ki-
hallgatták. Az időközben ér-
tékesített kétkerekűt a rend-
őrök megtalálták, majd a tu-
lajdonosnak visszaadták.

Ittasan vezettek

A Jászberényi és a Karcagi 
Rendőrkapitányság indított 
eljárást járművezetés ittas 
állapotban vétség elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt egy felsőtárkányi 
és egy kunhegyesi lakos el-
len. A járőrök 2019. febru-
ár 6-án igazoltatták Kunhe-
gyes és Jászjákóhalma bel-
területén a személygépko-
csikkal közlekedő férfiakat. 
Az ellenőrzésekkor a sofő-
rökkel szemben alkalmazott 
alkoholszonda pozitív érté-
ket mutatott, ezért előállí-
tották őket. 

ÉRDEKESSÉG

„Senki sem vitathatja azt a tényt, hogy a zsidó otthon a 
szó valódi értelmében otthon. A zsidó családot a legszoro-
sabb érzelmek köti össze, tagjai a legmélyebb tisztelettel vi-
seltetnek egymás iránt; az idősek megbecsülése megszeghe-
tetlen törvény.” (Mark Twain)

A Szentföldre visszatérő zsidókat sokszor az a vád érte, 
hogy az arab őslakosoktól elvették földjeiket és élőhelyei-
ket. Már számtalanszor kiderült, hogy a zsidók által meg-
szerzett földek tulajdonjoga nem az arab fellahok kezében 
volt, hanem a távolban élő arabok tulajdonában, és jelentős 
része műveletlen sivatag és mocsár volt. Gyéren lakták ezt 
a területet a 19. sz. közepe-vége felé, kb. 500 ezer ember élt 
a mai Izrael, Júdea és Szamária földjén, 10 százaléka lehe-
tett zsidó. Most több, mint 10 millió a lakosok száma.

Mark Twain 1867-ben járt itt, és így írt a könyvében (The 
innocents abroad):

Izgalmas látvány... (Jezreel) völgyében nincs többé. Az 
egész kiterjedt síkon nincs egy árva falu; semmi sincs 30 
mérföldre az égtáj minden irányába... Tíz mérföldet is lo-
vagolhat errefelé az ember, de nem találkozik tíz lélekkel 
sem. Ezt Galileában kell keresni. Hah ezek a néptelen si-
vatagok, ezek rozsdaszínű kopár dombocskák, amelyek 
nyers körvonalaikról soha, de soha nem rázzák le a nap 
izzását, nem halványulnak és tűnnek határozatlan távol-
ba; Kapernaum mélabús romjai, Tiberias ez az ostoba fa-
lu, amely hat szál pálma gyászbokrétája alatt szunnyad. 
Názáret lezüllött..., az elátkozott Jerikó ma is olyan sem-
mibe vesző rom, amelynek Józsué csodája több mint há-
romezer esztendővel hagyta; ...Betlehem és Bethánia sze-
génységükben és megalázottságukban semmivel sem em-
lékeztetnek arra, hogy valamikor részük volt a Megváltó 
jelenlétének nagy tisztességében; a szent hely, ahol a pász-
torok őrizték nyájukat, s az angyalok azt énekelték: „Bé-
kesség a földön és az embereknek jóakarat”, most nincs 
élő ember kezén.

Bethsaida és Korazin eltűntek a föld színéről, s körülöt-
tük az „elhagyott helyek”, ahol valamikor ezrek és ezrek 
hallgatták a Megváltó szavát és ették a csodálatos kenye-
ret, most olyan magány csöndjében szunnyadnak, ahol 
nem lakik más, csak ragadozó madár és ólálkodó róka.  
(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

A Pater Noster templom, ahol Jézus először mondta el A Miatyánk 
kezdetű imát, és amelynek falán magyarul is olvasható az imaA Györffy István Katolikus Általános Iskola

Szülői Munkaközössége és a
„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” 

Alapítvány kuratóriuma

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez, amelyre 

szeretettel meghívjuk.

Időpont: 
2019. március 02. (szombat) 

18.00 óra

Helyszín: 
Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár

A bál fővédnöke:
dr. Fazekas Sándor

országgyűlési képviselő

A bál védnökei:
 Kovács Sándor Dobos László
 országgyűlési képviselő polgármester

Köszönettel várjuk felajánlásaikat.

Számlaszám: 11745073-20003421
Telefon: 06/30-492-6771

Önzetlen felajánlásaikat előre is köszönjük!

az intézmény Szülői Munkaközössége és a 
„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” 

Alapítvány kuratóriuma

Hóval fedett tájban
didergő madarak
élelmet keresnek 
a dermedt avar alatt.

Csendesek a házak,
a kutya is bújik.
Esti sötétség
még hosszabbra nyúlik.

Fűtik a házakat,
füstfelhő mutatja,
a benti életet
villany világítja.

Lassan kialszanak,
csend borul a tájra.
Nyugalom telepszik
minden egyes házra.

Szép ez a nyugalom.
Jó ez a békesség.
Óh, csak ez hatná át
minden ember szívét!

Mátyusné 
Kiss-Pál Róza

2019

Téli kép

Rendőrségi 
hírek

Véradás
Ideje: 

2019. március 12. (kedd) 
14.00-17.30 óra

Helye: 
Kátai Gábor Kórház, 

1. emeleti előadói terem
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A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodában 

(határozatlan idejű) 

(határozott idejű )

álláshelyek kerültek meghirdetésre a 
kozigallas.hu és a karcagiovodak.hu címeken. 

Érdeklődni lehet Gulyás Ferencné intézményvezetőnél a 
06/59-503-323-as telefonszámon.

3 fő óvodapedagógus 

1 fő óvodapszichológus 

Tisztelt karcagi lakosok, tisztelt 
állatbarátok! 

A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület 
gondozásában lévő LIZA szerető gazdit keres. 

2017 tavaszán született, oltott, chippelt, 
ivartalanított keverék, közepes testű szuka kutyus. 

Állandóan mozgásban van, nagy a tér igénye. 
Más kutyákkal jól kijön.

Aki beleszeret, kérjük azonnal jelezze! 

Érdeklődni: 06/30-645-2313 
Medgyesi Tiborné elnök 

Kedves betegeink, kedves ellátottaink!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy az „EFOP-2.2.19-17- 
2017-00036 sz. Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a 
Kátai Gábor Kórházban” pályázat keretén belül a felújítási mun-
kálatok I. üteme lezárult, és az érintett szakrendelések 2019. feb-
ruár 11-én visszaköltöztek az eredeti helyükre.

A II. ütemben érintett területeken lévő rendelések helye a 
következőképpen változik:
 - A Baleseti sebészeti szakambulancia leköltözik a földszinti átvilágító helyiségbe (Labo-

ratóriummal szemben).
 - A szerdai napokon történő ESWL kezelés a Sürgősségi betegellátó osztály kezelőhelyisé-

gében történik továbbra is.
 - A Bőrgyógyászati szakrendelés, valamint a Bőr- és Nemibeteggondozó az I. emeleti 

E024-es rendelőben található.
 - Az I. Belgyógyászati szakambulancia marad a IX. emeleten.
 - A II. Belgyógyászati szakambulancia az I. emelet 104-es rendelőbe, az eddigi Foglal-

kozás-egészségügyi rendelés helyére költözik.
 - A Foglalkozás-egészségügyi, valamint az Onkológiai szakrendelés átkerül a Pszichiát-

riai osztály I. emeletére.
 - Az Ortopédiai, Idegsebészeti, Gyermekneurológiai szakrendelések a IX. emeletre 

költöznek.
 - A Diabetológiai szakrendelés 06/59-507-178-as telefonszáma megszűnt.

Amennyiben még több segítségre lenne szükségük, kérjük forduljanak a Beteginfor-
mációs Központ munkatársaihoz (személyesen, telefonon: 06/59-507-106, email-ben: 
beteginfo@kgkorhaz.hu), akik készséggel állnak rendelkezésükre.

Megértésüket köszönjük.

Nagyné László Erzsébet
mb. főigazgató

Kátai Gábor Kórház

HIRDETMÉNYEK

Lapzárta: 
2019. február 18. (hétfő) 

12.00 óra

LIZA GAZDIT KERES
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Anyakönyv
Házasságkötés

2019. február 08. 
Csatári Klaudia Lívia - Ábri 
Ferenc

Halálozás
Sebők József 
 (1939) 

Fejes Károlyné 
(Sipos Terézia) 
 (1945)

Tőkés Jánosné 
(Szabó Mária) 
 (1920) 

2018. február 15. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Tour de Hongrie utazási magazin
 - Kazincbarcika
18.30 Székely konyha 
 - Erdélyi gasztronómia
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovácsné Kerekes Katalin
 Téma: elismerésben részesült
 Karcagi hírek
 - Pályaorientációs nap
 - Sportolókat köszöntöttek
 - Káros lehet a só az utakon
 - Már új 500 forintossal fizethetünk
 - Bajtársak közgyűlése
 - Megyénkben is járt a NÉBIH
 - Tombol az influenza
 - Miniszteri elismerés
 - Karcagi az „Év vonulós tűzoltója”
 - Soron kívüli testületi ülés
 - Karcag Város Kultúrájáért Díj
 Háttér
 Iskolafejlesztések
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Jó sportolók köszöntése

2019. február 18. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Sztárportré
19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Székely konyha
21.05 Nagykunsági krónika 

2019. február 19. kedd 
(ismétlés szerda)
18.00 Műsorajánlat  

18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.15 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
20.50 Nótaszó
21.40 Karcagi rendezvény

2018. február 21. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Gyermekpercek
18.30 Székely konyha 
 - Erdélyi gasztronómia
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Borsos Anikó 
 Téma: támad az influenza
 Karcagi hírek
 - Karcag Város Sportjáért Díj
 - Kenyérsütés hagyománya
 - Fejlesztések térségünkben
 - Új tanulásirányító rendszer
 - Évet értékelt a Járási Hivatal
 - Asztalitenisz verseny
 - Elfogadták a város költségvetését
 - Nyílt nap a Refiben
 - Helyesírási verseny
 - Karcag város kultúrájáért dolgozik
 - Internetes zaklatás
 Háttér
 Téma: Györffy Néptánc Gála
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Mándoky Kongur Istvánra 
 emlékeztünk

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 

reggel 07.00 óráig).

Február 16-17. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre utca 58. 
 Tel.: 06/30-434-5950

Február 16. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 17. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.) 

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 
1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998. (IV.30.) NM ren-
delet vonatkozó részei, illetve a szakmai protokoll és 
módszertani útmutató alapján szociális diagnózis fel-
vétele, esetmenedzseri feladatok ellátása a Karcagi Já-
rásban. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

2.sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó 
képesítési előírások, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű terhelhetőség, alkal-
mazkodó és problémamegoldó képesség, önálló mun-
kavégzés, empátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végezettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 20-1/2019, 
valamint a munkakör megnevezését: szociális diag-
nózist felvevő esetmenedzser,  

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával 
történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28. 

SZOCIÁLIS DIAGNÓZIST 
FELVEVŐ ESETMENEDZSER 

MEGHÍVÓ
a Karcagi Földtulajdonosok Vadászati Jogközössége gyűlésére

Alulírott közös képviselő, mint a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Föld-
művelésügyi Főosztálya (a továbbiakban: vadászati hatóság) 
JN/10/01251-3/2016. számú jogerős határozatával megál-
lapított 16-752850 kódszámú vadászterület határaival érin-
tett Karcagi Földtulajdonosok Vadászati Jogközössége (a to-
vábbiakban: földtulajdonosi közösség) képviselője a vad vé-
delméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szó-
ló 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 12.§ (2) bekezdése 
szerinti tárgykörbe tartozó kérdésben történő döntéshoza-
tal érdekében – figyelemmel a Vtv. 12.§. (13) bekezdésében 
és a Működési Szabályzat 7.1. pontjában írt eljárási rendre – 

2019. március 06. napján 10.00 órára
földtulajdonosi gyűlést hívok össze.

A gyűlés helye: 
5300 Karcag, Kunhegyesi út 6. szám alatti vadászház.

A regisztráció a fenti napon a földtulajdonosi gyűlés 
helyszínén 09.30 órától kezdődik.

Ternován József,
a Karcagi Földtulajdonosok 

Vadászati Jogközösségének képviselője
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Ingatlan
Eladó két generációnak is al-
kalmas, összközműves csalá-
di ház a Kiskulcsosi iskolával 
szemben. Vadász Lajos, tel.: 
06/70-405-4842 vagy 06/30-
916-3299.

Hat sor kertföld (kunyhóval) el-
adó Karcagon, a Komisz I-es 
kertben. Tel.: 06/70-341-7810.

96 m2-es családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel (gáz- 
és vegyes tüzelésű kazánnal) 
eladó. Tel.: 06/59-300-129. 

Karcagon, a Takács Péter utcán 
3,5 szobás családi ház eladó. 
Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb kertes 
házat, lakást beszámítok. Tel.: 
06/30-789-5323.

Zugkert I-ben 10 sor kertföld 
eladó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, víz, kövesút van. Tel.: 06/59-
313-584, 06/30-245-6421.

Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, villany, 
cserépkályha van.) Tel.: 06/59-
300-842, 06/59-300-322, 06/30-
713-7254, 06/30-903-1697.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhakés-
zen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 14.000 Ft/kaloda. 
Ugyanitt méter szálban is kap-
ható. Ára: 27.000 Ft/m3. Ingyenes 
házhozszállítás. Tel.: 06/30-839-
6710, 06/70-351-6936.

Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-
4323. 

Lakótelepi lakás bejárati ajtó el-
adó (15.000 Ft). Tel.: 06/30-326-
4531.

Figyelem! Akciós farsangi jelme-
zek és kellékek vására Szolnokon, 
a Széchenyi lakótelepi piac mö-
götti Dávid Jelmez Szaküzletben 
(Széchenyi körút 127.). Óriási a vá-
lasztékunk bölcsis, ovis, iskolás és 
felnőtt méretű jelmezekből és ki-
egészítőkből. Nyitva mindennap 
9.00-18.00 óráig. Olcsó árak, óriá-
si választék.

Karcagon, iskolafelszámolás mi-
att sok-sok minden eladó: ebéd-
lőszekrény (8 részes, 150.000 Ft), 
egy- és kétrészes szekrény, asz-
talok, padok, székek, táblák (jó 
állapotúak, az új árának harma-
dáért), tárgyalóasztal (12 sze-
mélyes, 50.000 Ft). Érdeklődni: 
06/30-696-5288-as telefonszá-
mon. 

Kétszárnyú vas ajtólap, kereszt-
vágófűrész, éjjeliszekrény, tü-
kör, hajszárítóbúra (fotellal), éj-
jeli lámpák, kazánhoz piszka-
vas, esernyők, ablakra vasrács, 
hajmosótálhoz pajzs, csap (10 
literes fali melegítőhöz), fel-
mosóvödör, függönytartók 
eladók. Tel.: 06/30-856-4631, 
06/30-849-2295.

Eladó: heverő, villanymotorok, 
40x40-es pala, kékkő, kereszt-
vágó fűrész, kályhacsövek, vil-
la, lapát, kasok, fateknő, gáz fali 
melegítő, 60 literes, újszerű fa-
gyasztószekrény, befőttesüve-
gek, polcok garázsba, mázsa 
súlyokkal, robi kapa fűnyíróval. 
Tel.: 06/30-967-5578.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó. 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan húsvétig, 
illetve a készlet erejéig. Karcag, 
Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.

Kopasztott, rántani való csirke 
eladó. Karcag, Soós I. utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Eladó 4 db hasas birka áprili-
si elléssel. Tel.: 06/30-967-5578. 

100-120 kg-os hízók és gyön-
gyösök eladók. Cím: Karcag, 
Petőfi utca 34. szám. Tel.: 06/20-
926-8228.

Állás
Karcagi állattenyésztő telepre 
állatgondozót keresünk kintla-
kással. Tel.: 06/20-981-7791.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- és hátizsákjavítás. Tel.: 
06/59-887-269, 06/70 -300 -
9730.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és fém-

hulladékát ingyen elszállítom! 

(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-

lék, autó-motor akkumulátor, 

stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-

kat: épületek építését, bontá-

sát, bármilyen nemű kőműves 

munkát. Tető építését, javítását, 

járdák, kapubejárók újjáépíté-

sét, betonozását, udvarok taka-

rítását, terepek tisztítását. A leg-

kedvezőbb árakkal dolgozunk! 

Bármilyen nemű földmunkát, 

kubik munkákat is elvégzünk, 

nagy felületek aszfaltozását, 

zúzalékolását. Akár részletfize-

tés is megoldható. Hívjon biza-

lommal! Nyugdíjasoknak ked-

vezmény! Tel.: 06/30-853-4323.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:

Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 

HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Február 5-én, kedden került 
megrendezésre a Karcag Városi 
Sportcsarnokban a Fogyatéko-
sok Országos Diák -, Verseny és 
Szabadidősport Szövetségének 
szervezésében (FODISZ) a „Kap-
kodd a lábad” sorverseny diák-
olimpia megyei döntője. A prog-
ramon a megyében a tanulásban 
akadályozott gyerekek mérik 
össze tudásukat. Az itt legjob-
ban szereplő csapat április 13-án 
és 14-én Miskolcon az országos 
versenyen méretteti meg magát. 
A versenyzők nagyon készülnek 
minden évben erre az alkalom-
ra, hiszen a komoly kihíváson 

túl örömmel veszik azt is, hogy-
ha ellátogathatnak más városok-
ba, és találkozhatnak társaikkal. 
A részletekről Auner Zoltánt, a 
Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Sportszövetsé-
gének elnökét kérdeztük. 

- A versenyre a megyéből Ho-
mokról, Szolnokról és Karcag-
ról érkeztek hátrányos helyzetű, 
sérült gyerekek a Sportcsarnok-
ba, ahol az előre begyakorolt ti-
zenhárom ügyességi feladat kö-
zül hatot sorsoltak ki, és hajtot-
ták végre a versenyzők váltóver-
seny formájában.

Ezek a mozgásformák na-
gyon hasznosak, mert úgy van-
nak összeállítva, hogy a későb-
biekben is alkalmazhatóak le-
gyenek egyéb sportágakban, 
mint például labdarúgás, atléti-
ka, stb. a gyerekek számára - fo-
galmazott Auner Zoltán, a Fo-
gyatékkal Élők Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Sportszövetségé-
nek elnöke. 

A versenyen a következő ered-
mények születtek: 1. helyezett 
lett Homok, a 2. helyezett Szol-
nok, míg a 3. helyezett Karcag. 

Brehó Mónika

Sorversenyt rendeztek a Sportcsarnokban

CSOKAI ISTVÁN EMLÉKVERSENY 
2019. január 26. (szombat)

A Városi Sportcsarnokban nagy sikerrel rendez-
tük meg a hagyományos versenyünket, amely az Or-
szágos Veterán Ranglista Bajnokság nyitó fordulója is 
volt egyben. 

119 nevező versenyzőből a rossz időjárás ellenére is 
112 fő érkezett az ország 62 településéről, illetve egye-
sületétől. Igen magasan kvalifikált vendégeink, ver-
senyzőink is voltak: Zacher Gizella és Frank Béla kor-
osztályuk Világ- és Európa bajnokai. Magas színvona-
lú rendezés, nagy küzdelmek és kiváló mérkőzések jel-
lemezték a versenyt. Többéves gyakorlat, hogy előze-
tes igény alapján megvendégeljük sporttársainkat egy 
kiváló hungarikum birkapörkölttel, amelyhez az alap-
anyagot dr. Farkas Béla mezőgazdász biztosította. Kö-
szönjük a támogatást!  

A versenynek köszönhetően megteltek a helyi és 
környékbeli szállások, és sok versenyző igénybe vette 
a karcagi gyógyfürdőt is. A férfiversenyzők részére 6 
korcsoportban egyéni és páros versenyszámokban ren-
deztünk mérkőzéseket, míg a hölgyek összevont játék-
ban szerepeltek. 

A helyezettek éremdíjazást kaptak, míg a győztesek 
a karcagi Tőkés Kerámia kiváló termékeit vehették át. 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei versenyzők 
eredményei:

40-49 éves korosztály 
Egyéni: 3. Nagy Sándor (Jászkun Volán Szolnok)
Páros: 2. Nagy Sándor (Jászkun Volán Szolnok)
 3. Győr Róbert (Jánoshida)

50-59 éves korosztály
Egyéni: Sebestyén Sándor a legjobb nyolc között
Páros: 3. Skumáth István-Sebestyén Sándor (Kováts 
DSE)

65-69 éves korosztály 
Egyéni: 2. Gáspár Mihály (Jászkun Volán Szolnok)
Páros: 2. Bali Zoltán (Jászkun Volán Szolnok)

75 év felett 
Egyéni: 3. Bodor Lajos (Jászkun Volán Szolnok)
 Kalla Tibor (Jászkun Volán Szolnok)

Köszönjük a Tőkés Kerámia Kft. támogatását, Ju-
hász Gergely főzőmester, Murvainé Láng Róza, Laczi 
Sándor, Kónya Ildikó és Nagy Erzsébet segítségét és a 
szakosztály munkáját. Összességében méltó ünneplés 
és megemlékezés volt városunk nagy sportalakja és 
sportága emlékére minden résztvevő megelégedésére. 

NEMZETI ÉS MEGYEI 
CSAPATBAJNOKSÁGOK

NB II.: Pénzügyőr SE Budapest - Kováts DSE I. 
Karcag 9:9

Karcagi győzelmek: 
Páros: Skumáth István-Imrei Ferenc 1
Egyéni: Sebestyén Sándor, Imrei Ferenc 3-3
 Skumáth István 1
 Szepesi Bence 1
A Pénzügyőr 7:1-es vezetése után már elúszni 

látszottak a bajnoki pontok, de az igazi csapatszel-
lem újból diadalmaskodott, és sikerült döntetlenre 
menteni a mérkőzést. Gratulálunk!
NB III.: Union JASE Jászberény - Kováts DSE II. 
Karcag 18:0

A listavezető ellen nem volt ellenszer. 

Megyei I. osztályú csapatbajnokság: 
Kováts DSE III. Karcag – Jászárokszállás 5:13
Hazai győzelmek: dr. Farkas Béla 3

 Nyíri László 1
 ifj. Dobó István 1
A megyei bajnokságban is a listavezető ellen kezd-

tünk. Az eredménynél sokkal szorosabb mérkőzések 
alapján a pontszerzéstől sem voltunk messze. Gratu-
lálunk dr. Farkas Béla kiemelkedő játékához! 

Csornai Csaba

Megrendezték a Csokai István Emlékversenyt
A S Z TA L I T E N I S Z

 - Gyógyászati segédeszköz eladó (Karcag),
 - Általános asztalos - egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Burkoló (Karcag),
 - Szobafestő-mázoló (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag),
 - Textilipari kikészítő - varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelő-

je - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglakoztatás 

(Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Kedves Olvasóink!

Következő lapszámunk 
2019. február 22-én jelenik meg.

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


