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Semmilyen problémát nem 
okozott eddig a téliesre for-
dult időjárás. A kemény hi-
deggel beköszöntött és sok 
havat ígérő front előtt – te-
kintettel a szokatlanul bősé-
ges havazásra – jelentős elő-
készületek történtek. A ka-
tasztrófavédelem figyelmez-
tető riasztásai után a múlt 
szerdán összeült a városi vé-
delmi bizottság is. Dobos 
László polgármester tájé-
koztatójából tudjuk, hogy a 
4. sz. főút esetleges útzárjá-
ra gondolva kijelölték azo-
kat a helyiségeket, ahol szük-

ség esetén nagyobb létszám-
ban elhelyezhetők az úton 
rekedtek. Kijelölték ugyan-
akkor azokat az intézménye-
ket, amelyek étellel és itallal 
láthatják el az itt rekedteket, 
és kijelölték azokat az egész-
ségügyi intézményeket, ame-
lyek adott esetben szintén 
befolyhatnak a segítségnyúj-
tásba. A városi hajléktalanok 
részére a Városudvarban éj-
jeli-nappali melegedőt létesí-
tettek, s ide is megszervezték 
a forró teát. 

Megérkezett és még marad a tél

Folytatás a 2. oldalon

A Magyar Kultúra Napja elő-
estéjén - január 20-án - a me-
gyeházán rendezett ünnepsé-
gen vehette át a Jász-Nagykun-
Szolnok Megye Közművelődé-
séért Díjat ifj. Bene Sándor, a 
karcagi Pusztai Róka Nomád 
Hagyományőrző Egyesület ve-
zetője. A karcagi kultúra na-
pi ünnepségen Dobos Lász-
ló polgármester gratulált, s az 
önkormányzat nevében stílu-

sosan egy fokost adott át em-
lékül. Az ünnepség után pár 
nappal egy kis beszélgetésre 
kértem meg Bene Sanyit, néz-
zük át a legutolsó két évtize-
det, mert abba azért sok min-
den belefért. 

- Kezdjük talán azzal, hogy 
te azér’ mégis agrárszakember 
vagy és nem okleveles lovag-
lóművész, nem népművelő, és 
nem filmszínész...

- 2003-ban végeztem a Deb-
receni Egyetem Agrártudo-
mányi Centrumában. Ak-
kor már így hívták az Agrár-
tudományi Egyetemet. A me-
zőgazdasághoz mindig közel 
voltam. Apai őseim karca-
gi, anyai őseim nyírségi pa-
rasztemberek voltak. Gyerek-
koromban még nem lehetett 
önálló gazdaságokat létesíte-
ni, de édesapám mezőgazdász 
úgyhogy odahaza mindig vol-
tak jószágaink – rackajuh, 
merinó, magyar tarka és szür-
ke marha, sertés, nyúl. Szó-
val sok jószágunk volt. Ami-
kor pedig arra a ’90-es évek-
től lehetőség nyílt, vettünk 
egy tanyát, és gazdálkod-
tunk. A 2000-es évek elején 
vettük meg a másik tanyát a 
Kecskeriben a Túri úton. An-
nak a közelében, egy másik ta-
nyán született édesapám.

Igyekszünk mintát mutatni

Folytatás a 4. oldalon

Január utolsó napján rend-
ben megtörtént a Táncsics 
krt. 19. szám alatti óvodaépü-
let műszaki átadása, s néhány 
nappal később már csak a mű-
ködéshez szükséges hatósági 
engedélyek kiadása volt hátra. 
Látogatásunkkor éppen a tűz-
oltók szemléztek, a takarítók, 
a műszaki feladatokat végző 
férfiak már megkezdték az el-
érhető bútorok bepakolását. 

Szarka Lászlóné, a Mada-
rász Imre Egyesített Óvo-
da vezetője szerint a hivatalos 
engedélyek hamarosan meg-
érkeznek és a jövő hét végén 
megkezdhetik a visszaköltö-
zést. A Jókai utcai és Táncsics 
körúti épületek felújításával 

kétszáz gyermek kapott új, 
modern óvodát. 

- Azt gondolom, hogy gyö-
nyörű az óvoda. Ebből a meg-
lehetősen elhasznált, fele rész-
ben régi épületből 21. száza-
di óvoda lett. Meg lehet nézni. 
Teljesen új vizesblokkot, ezzel 
együtt új mosdókat, WC-ket, 
új nyílászárókat és új fűtést 
kaptunk. Belül sok az üveg-
ajtó, újak a járólapok, a pad-

lózat. Szép lett. Nagyon örü-
lünk.

- Gondolom nem lesz nehéz 
elszakadni az egykori Úri Ka-
szinótól, ahol ideiglenesen he-
lyet kaptak.

Elkészült a Táncsics 
körúti óvoda

Folytatás a 3. oldalon

Amíg szombat délután a hó 
egyre vastagabb szőnyeggel 
borította be a várost, és a há-
zak között arcpirosító hideg 
ólálkodott, a Dérynében ferge-
teges hangulatban mutatkoz-

tak be a karcagi óvodák tánc-
csoportjai. A gála életre hívó-
ja ugyan a Csokonai utcai óvo-
da Benéné Kecskeméti Anna 
óvónő vezette Aprólábak nép-
tánccsoportja, de a népi ha-

gyományok, benne a néptánc 
megismerése már a többi ovi-
ban is szépen előre haladt. A 
moziterem színpadán tehát az 
Aprólábak három csoportján 
kívül Kunné Nánási Mónika 

(Csokonai utcai) táncosai, va-
lamint a Kuthen utcai Palán-
ta és a Táncsics körúti óvoda 
Mákszem csoportja is fellépett, 

Aprólábak gálája

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Nekrológ 

helyett
Váratlanul ért a hír, hogy elhunyt Csurka 

István, nagy magyar író és politikus. Tud-
tam, hogy kórházban van, de azt nem, 
hogy betegsége súlyos, és elviheti. Néztem 
ki az ablakon, a szél fújta, kavargatta a sű-
rű hópelyheket, alig lehetett látni az utcai 
kandelábereket. S fölvillant bennem egy ré-
gi emlékkép: ugyanilyen hófúvásos hideg-
ben, ott álltunk Csurkával a Kerepesi úti ré-
gi ügetőpályán egy szerda délután, néz-
tük az utolsó futamot. A téli versenyeknek 
különleges hangulatuk volt, szinte szikrá-
zott a hó a versenylovak patái alól, és csak 
a pálya egyes részein lehetett látni, hogyan 
is áll a verseny. Lent álltunk, alig két méter-
re a nézőtéret és a versenypályát elválasztó 
barriertől, így szinte testközelben láthattuk 
az ügetőket és a hajtókat, akiket a tribün-
ről harsány ordibálással biztatott a nagy-
érdemű. Az első kör után már több hosszal 
vezetett a „lovunk”. Csurka rezzenés nélkü-
li arccal, csak a szemével követte, amíg el-
futottak előttünk, aztán miután eltűntek a 
temetőkanyari hóesésben, mondta – me-
hetünk! Még kell írnia legalább tíz flekket a 
készülő regényéből. „Te azért maradj, várd 
meg a befutót, de tuti, hogy Félisten nyer.” 
Elköszönt, aztán nekidőlve a süvítő szélnek, 
mint egy gólem, nagy léptekkel elindult a 
kijárat felé. Igaza lett, nyert a ló, de mivel 
szinte az egész pálya azt játszotta, alig volt 
rá osztalék…

A nyolcvanas évek derekán járhattunk, 
és abban az időben Csurka míg meg nem 
írta a regényt, csak a versenypályákra járt 
ki, kikapcsolódni az írásból. Ha nem volt 
versenynap, szinte reggeltől estig kopog-
tatta a régi, Remington írógépét. Az ügető-
versenyeket néha kihagyta, de a galoppon 
mindig kint volt. Rákosi Gergellyel ült egy 
páholyban – akivel közösen írták az „Így, 
ahogy vagytok” c. szociográfiát, ami a „né-
pi demokratikus” lóversenyzést vette gór-
cső alá. Én a galoppot nem igazán szeret-
tem, mert távol voltak a lovak. Oda nem is 
jártam, csak ha Csurka üzent, hogy menjek 
ki, mert oda visz ki 20 vagy 30 esszékötetet, 
amit Püski Sándor adott ki az Államokban 
és én fölajánlottam, hogy eladok belőle 
vagy százat.  Az „Elfogadhatatlan realitás” 
és a „Közép-Európa hó alatt” című politi-
kai esszéköteteiről volt szó, amit természe-
tesen még ’88-ban sem terjeszthettek vol-
na állami könyvterjesztők. Ezek bizony ke-
mény társadalombírálatok voltak, de már 
a hatalom nem foglakozott velük annyira, 
mert érezték a peresztrojka előszelét…

Hogy aztán a politikában mégsem lett 
„félisten”, azt majd a későbbi korok politika-
történészei eldöntik. Én azt a karizmatikus 
író-alkotó embert szerettem és tiszteltem 
benne, aki pl. az alábbi sorokat írta Vonaton 
c. elbeszélésében: „...A bú itt talán mindig 
előbb a temetésnél, előbb tán még a meg-
születésnél is. Szörnyű az ellentmondás, de 
való: ha ez a bús kedvünk nem volna, ta-
lán már mi sem volnánk. Vagy tán nem ez 
a mély bánat, ez a komoly bú a mi megtar-
tó erőnk, a tartósító anyagunk és feszes ab-
roncs a lelkünkön? …Ám azért mosolygott 
Nehézfiú, amikor befutott vele a vonat Kar-
cagra. Felengedni? Felengedni? De szép is 
volna! Tán bele is halnánk.”

-ács

HÍREKHÍREK

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az ér-

deklődőket csütörtökön-
ként 7 órakor a városi 
könyvtárba. 

A foglalkozásokon is-
mertetésre kerülnek az or-
szág területén fellelhető 
ehető és mérges gombák. 

Szakkörvezető: Széll At-
tila gombaszakellenőr 

Információ: 59/503-224 
vagy 30/325-7724.

Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 

Könyvtár programjai
(5300 Karcag, 

Dózsa György u. 5-7. 
Telefon: 59-503-224)

 M E S E M O Z I
2012. február 21. (kedd) 

10.00, 14.00 és 18.00 óra
CSIZMÁS, A KANDÚR
Színes, amerikai animációs 

vígjáték. 90 perc
Csizmás, a kandúr, a Shrek 

univerzum egyik legkedvel-
tebb szereplője mielőtt meg-
ismerkedett volna a híres 
ogréval, kincsvadászként ke-
reste kenyerét. Aktuális ka-
landjában Csizmás a zseniális 
lángelme Tojás Tóbiással, és a 
magát minden helyzetben fel-
találó macskalány, Kitty tár-
saságában az aranytojást tojó 
tyúk nyomába erednek…

Jegyár (helyreszóló): 300 Ft

Farsangi felvonulás
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-

kosságot, hogy 2012. február 
16-án, csütörtökön 10-11 órá-
ig a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola tanulói farsangi fel-
vonuláson vesznek részt.  

A forgalomkorlátozás az 
alábbi útszakaszokat érin-
ti: Kossuth Lajos utca – Szent 
István sugárút - Kossuth tér 
– Horváth Ferenc utca – Tán-
csics körút – Dózsa György út 
– Kossuth Lajos utca szakaszos 
lezárása az áthaladás idejéig.

A Kátai Gábor Kórház I. 
sz. Belgyógyászati osztá-
lyának fejlesztésére létre-
hozott Alapítvány /Karcag 
Belgyógyászatáért Alapít-
vány/ kuratóriuma ez úton 
köszöni meg, hogy ez év-
ben is támogatták a SZJA 
1 %-ának és az iparűzési 
adó 1%-ának felajánlásával 
az alapítványunkat. 
Kérjük támogassák ala-
pítványunkat 2012-ben is! 
Adószám: 18824065-1-16

Ezek az intézkedések szü-
lettek rendkívüli helyzet ese-
tére, egyébként pedig a Város-
gondnokság – mint arról be-
számoltunk – kilenc hótolásra 
felszerelt gépjárművel, nagy 
mennyiségű érdesítőanyaggal 
és több hómunkás biztosításá-
val készült fel az utak és a köz-
területek tisztogatására. 

Péntek délben – az előre-
jelzésnek megfelelően – szál-
lingózással indult az extrém-
nek hitt időjárás, amiről a ké-
sőbbiekben bebizonyosodott, 
hogy semmivel sem veszélye-
sebb egy havas téli napnál. 
Ideértve a tényleg farkasordí-
tó hideget, amit viszont kis tü-
relemmel meg lehetett szokni 
– vagy ahogy a hétvégi népte-
len utcák mutatták – ki lehe-
tett kerülni. (Hólapátolás köz-

ben meg egyáltalán nem volt 
érzékelhető.)

Szombat hajnalban azon-
ban már megindultak a hóto-
lók, s ahogy Molnár Páltól ér-
tesültünk, hatvan hómunkást 
is beállítottak. A járművek a 
fontosabb utakat, a lapátosok 

a középületekhez vezető jár-
dákat, a buszpályaudvar tér-
ségét illetve a buszöblöket ta-
karították – biztosítva ezzel 
a városon belüli közlekedést. 
A szombati napot a hó ural-
ta. Egész nap szinte változat-
lan intenzitással esett, s a nap-
közben letakarított járdákon 
és az utakon estére ugyanak-
kora volt a hó, mint reggel. A 
Városgondnokság így újra-
kezdte – s ma, hétfőn délelőtt 
úgy tűnik ismét elölről indít-
hatja, hiszen ismét szépen esik 
a hó, s a meteorológia tovább-
ra is erős mínuszokat ígér. 

Az igazi tél azonban, a té-
li feladatok felszaporodásán 
túl nem hozott rendkívüli ese-
ményt, s a tűzoltóság sem vo-
nult a hétvégén ilyen ese-
ményhez. A tél még marad, az 
élet pedig tovább folyik. 

Elek György

a gála vendégei pedig a Györffy 
István Tagiskola és a Nagykun 
Református Általános Iskola 
Néptánccsoportjai voltak. 

Az egész délutánt kitöltő 
eseményen láthatóan minden-
ki jól érezte magát. 

- A tehetséggondozás, tehet-
ségnevelés, a tehetségek felku-
tatása most a reneszánszát éli, 
s mi most elindultunk azon az 
úton, hogy ezekkel a csoport-
jainkkal tehetségpontkén fo-
gunk jelentkezni – összegez-

te a gálával kapcsolatban a 
legújabb elképzeléseket Szar-
ka Lászlóné, a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda vezetője. - De 
ez nem csak a néptáncot je-
lenti, hanem van kézműves és 
környezeti nevelés területen is 
tehetségpontunk. Ennek a je-
gyében zajlanak már a fejlesz-
tő foglalkozások, hiszen vala-
milyen tehetség, valami szikra 
minden gyermekben van. Ezt 
szeretnénk felfedezni és ennek 
szeretnénk teret adni már az 
óvodától kezdve.

Elek György

Aprólábak gálája

Folytatás az 1. oldalról

Megérkezett és még marad a tél

Folytatás az 1. oldalról
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Bolero Turi
Téli – tavaszi árukészlet

- 50%- 50%
Az Ady Endre utca és 
a Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 

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

Február 4-5.  Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06 30/205-3260
Február 11-12 Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06 30/434-5950

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a református általános iskola

iránt érdeklődő kedves szülőket arról, hogy a 
2012/2013-as tanév

1. osztályába lehet jelentkezni.
A Jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán,

munkanapokon 7.30-15.30 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

- Az egy szép épület – ha 
rendbe van téve. Igyekeztünk 
a gyerekeknek minél jobb kö-
rülményeket biztosítani, de 
mostanra már ott tartunk, 
hogy a villanybojlerek sem 
jók. A meleg vizet az ESSEN 
Kft. naponta hordta nekünk, 
tehát nem volt probléma, de 
nagyon várjuk az új helyet.

- Mikor költöznek?
- Ha az időjárás is megen-

gedi pénteken elkezdjük és re-
mélhetőleg a hétvégén végzünk 
is. Az elköltözéskor a dolgozó-

inkon kívül, a szülők és a hoz-
zátartozók közül is nagyon so-
kan segítettek. Most ismét így 
szeretnénk megoldani. A többi 
óvodák óvónői is jönnek majd 
és az ESSEN Kft. autós segítsé-

get ígért. Egyébként eddig, aki-
hez kéréssel fordultunk ez ügy-
ben, mindenki segített. Vala-
mennyien nagyon várjuk már 
a beköltözést.

Elek György

Január végén tartotta évér-
tékelő közgyűlését a Karca-
gi Nagykun Bajtársi Egyesü-
let. A fegyveres erők és testü-
letek Karcagon élő nyugdíja-
sait tömörítő egyesület hosszú 
ideje az egyik legnépesebb és 
legaktívabb közösség a város-
ban. Tevékenységében a szoci-
ális (családsegítés, időskorúak 
gondozása) és a kulturális fel-
adatok is helyet kapnak. 

Amint a beszámolóban el-
hangzott, tavaly nyolc tagtárs-
tól vettek búcsút, egy fő pedig 
kilépett. A létszám mégis nőtt, 
mert húszan kérték felvételü-
ket. 

„A gazdasági válság, a tár-
sadalom minden tagját érintő 
megszorítások egyesületi tagja-
inkat sem kerülték el. A nyug-
díjasok anyagi helyzete az el-
múlt évben nagyjából az adott 
szinten maradt, nem javult. A 

rezsi költségek, az élelem és a 
gyógyszerek együttes kifizeté-
se sok tagtársunknak okoz ne-
hézséget, problémát” - hangsú-
lyozta a beszámolóban Rab Já-
nos nyug. őrnagy, rámutatva 
a szociális feladatok, az odafi-
gyelés fontosságára. 

A kulturális feladatok, a vá-
rosi és a civil szervezetek ál-
tal szervezett rendezvények 
figyelemmel kísérése és a sa-
ját kezdeményezések tavaly is 
jól alakultak. A közösségi ösz-
szejövetelekre jó alkalmat ad-
tak a hivatalos tennivalók (pl. 
vezetőség választás), de közös 
ebéddel, vacsorával nyitották 

és zárták a szezont, június 25-
én pedig a Birkafőző Fesztivál 
III. Perzekútor főzőversenyén 
vettek részt. 

Népesek voltak és jó han-
gulatban zajlottak a kirán-
dulások. Augusztusban Mát-

raházán biztosítottak üdü-
lési lehetőséget a tagságnak, 
szeptemberben három napos 
lengyelországi kirándulásra 
mentek, ahol Wadowiczében 
II. János Pál pápa szülőházát, 
Auswitzben a holokauszt mú-
zeumot, Krakkó nevezetessé-
geit, Wieliczka sóbányáit és 
Zakopanet látták (többek kö-
zött). Volt magyarországi ki-
rándulás is, a fővárost illetve a 
parlamentet nézték meg. 

A bajtársak ugyanakkor jó 
kapcsolatot építettek ki a vá-
rosban működő más egye-
sületekkel. Közösségük tag-
ja a Nagykunsági Civil Fó-
rum Egyesületnek, jó kap-
csolatot ápolnak az Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület, 
és a Mozgáskorlátozottak Me-
gyei Egyesület karcagi cso-
portjával. Talán magától ér-
tetődő, hogy rendszeresen 
részt vesznek a Kováts Mi-
hály Baráti Társaság munká-
jában, de nekik köszönhető a 
laktanyatörténeti emlékszoba 
berendezése, az egykori Hely-
őrségi Művelődési Otthon fa-
lán lévő emléktábla elhelye-
zése és május 21-ei, évenkénti 
megkoszorúzása is. 

Tagja még a csoport a Baj-
társi Egyesületek Országos 
Szövetségének, amely kapcso-
lat révén számos szűkebb körű 
rendezvényen is részt vettek. 

A beszámolót a tagság elfo-
gadta. 

Elek György

HIRDETMÉNY
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Nyug-

díjbiztosítási Igazgatósága 2012. évben ügyfélfogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-es számú irodája
Ideje: minden hónap első csütörtöke, 9-11 óra között.

Rózsa Sándor 
jegyző

A Bajtársi Egyesület évértékelője

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár és a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Egyesületének Karcagi Csoportja 
a fogyatékkal élők - elsősorban a mozgáskorlátozottak 
- mindennapi életének megismerése és megismertetése 

érdekében 
„SEGÍTSÜK EGYMÁST!” 

címmel előadássorozatot hirdet.
Az első előadás időpontja:

2012. február 22. (szerda) 14.30 óra
Az előadás címe:
„Segíthetek?” - Hogyan segíthetünk mindennapi életük-
ben a fogyatékkal élőknek
Előadó: Dr. Urbán-Szabó Béla elnök,

Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
Helyszín:
Déryné Kulturális Központ moziterme

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Elkészült a Táncsics körúti óvoda
Folytatás az 1. oldalról
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Mit csinál most? 

Pinczésné Soós Gyöngyi
csipkeverő

Szak-Ma Bál

Együtt a holnap 
szakmájáért!

„Isten áldja a tisztes ipart”

A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános és 
Kollégium „SZAKI 2000” Alapítványa valamint a Karcagi 
Ipartestület meghívja a Szak-Ma Jótékonysági Báljára.

A jótékonysági bál időpontja: 2012. március 03. 1800

Helye: Diákotthon Kollégium Karcag Varró u. 1-3.
Belépő jegy: 5000 Ft/fő
Támogatói jegy: 2500 Ft/db

A jegyek elővételben 2012. február 24-ig vásárolhatók az 
intézmény titkárságán és az Ipartestület irodájában (hétfő-
től csütörtökig: 8:00-15:30 óráig).

Részletes felvilágosítással az iskola titkárságán az 59/312-
202 telefonszámon és az Ipartestületnél az 59/312-403 tele-
fonszámon szolgálunk.

A „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző 
Egyesület nevében tisztelettel kérjük Önöket 
idén is, hogy támogassanak bennünket sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásá-
val! Szervezetünk az adó 1 %-ából származó 
jövedelmet a helyi hagyományőrző rendez-
vényeken, táborok, egyesületi lovas képzések 

megszervezése során, illetve felszerelések, 
eszközök fejlesztésére használja fel.
„Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző 
Egyesület, www.pusztairoka.hu 
Adószám: 18838257-1-16
Köszönjük támogatásukat!

Bene Sándor
elnök

- Az otthoni gazdaságban 
lépett az életedbe a ló? Azért 
kérdem, mert az életed utóbb 
erősen összekötődött a lovag-
lással.

- Nekünk még nem volt lo-
vunk akkor, amikor már na-
gyon érdekelt és nagyon sze-
rettem volna megtanulni lo-
vagolni. 8-10 évesen a Vasvári 
tanyán, Sz. Nagy Bandi bá-
csi keze alatt kezdtem el, mint 
többen mások. Amikor tanyát 
vettünk, szereztünk egy-két 
lovat is, és ment minden szé-
pen magától. A hagyomány-
őrzéssel meg dr. Magyar Gá-
bor, családi jó ismerősünk, 
jó barátunk révén kerültem 
kapcsolatba. Neki már akkor 
volt Tahitótfaluban egy ha-
gyományőrző csapata és a ha-
gyományos életmód irányába 
igyekezett irányítani az életét. 
Ő nyúlt a hónom alá ebben az 
ügyben, ő indított el.

- Egyszer elmondtad, hogy 
az ő, illetve a hagyományőr-
ző csapat révén lettél egyik fő-
szereplője a Honfoglalás című 
filmnek.

- Magyar Gábor kapcsán 
kerültem ebbe a közegbe, hisz 
az ő csapatában töltöttem 
az első éveket. Sokat jártam 
Tahitótfaluba, ahol a film-
nek is voltak forgatási helyszí-
nei, és az ő csapata is statiszta 
volt a filmben. Így lettem én a 
filmbeli ifjú Árpád.

- Mennyiben volt jelentős ez 
az élmény? Hisz nem lettél se 
színésznövendék, se kaszkadőr 
vagy ilyesmi.

- Valóban nem. Hagyo-
mányőrző lettem még jobban. 
1996-ban volt a film és attól 
kezdve intenzíven foglalkoz-
tam a honfoglaló, vagyis még 
nomadizáló magyarok kultú-
rájával. Már akkor is voltak 
bemutatóim és ekkortól kez-
dett kialakulni az itteni csapat 
a hasonló érdeklődésű fiata-
lokból. De csak jóval később, 
amikor az egyetem után ha-
zajöttem, 2004-ben alakítot-
tuk meg a Pusztai Róka No-
mád Hagyományőrző Egye-
sületet. Pontosabban: a csapat 
már évek óta megvolt, mint 
baráti társaság, de csak ekkor 
jegyeztettük be, mint egyesü-
letet.

- Az egyesület tevékenysé-

ge viszont nem kizárólag a 
lovasnomád hagyományok 
művelése, hanem ezek oktatá-
sa, propagálása is. És hát ettől 
kezdve ez már nem hobbi, ha-
nem valami más is.

- Nagyon sok hagyomány-
őrzőhöz és hagyományőr-
ző csapathoz hasonlóan mi 
is igyekszünk példát mutat-
ni a fiataloknak, akik nagyon 
sok esetben téves vagy hamis 
mintákat látnak a tévé idét-
lenebbnél idétlenebb műso-
raiból. Ezek helyett mi igyek-
szünk olyan mintát mutatni 
nekik, ami alapján rádöbben-
nek, hogy nem a tévében látott 
a valós élet. Ez a másik sokkal 
értékesebb és hosszabb távon 
művelhető.

- Évek óta minden nyáron 
megszervezitek a hagyomány-
őrző tábort a Kecskeriben. Mik 
a tapasztalatok?

- Nagyon nyitottak rá a gye-
rekek. A természet, a lovak, a 
puszta, a tanyasi élet nagyon 
érdekli őket. Ez az érdeklődés 
egyébként hagyományozó-
dik, mert pl. a 2011-es tábor-
ban résztvevők a csapat tagjai-
nak a gyerekei voltak. Ők már 
– el lehet mondani – beleszü-
lettek ebbe.

- Aki járt már a tanyádon, 
a Pusztai Róka „szállásán”, az 
tudja, hogy ha vendégek van-
nak, akkor a citera is előkerül.

- A magyar hagyomány na-
gyon sok mindent magába 
foglal. Én megindultam a lo-
vas vonallal, de aztán rájöt-
tem, hogy ezen túl, vagy emel-
lett még rengeteg lehetőség 
van. A hagyományőrzés vagy 
ápolás pedig úgy egységes 
vagy teljesebb, ha sok minden 
van benne. Szerves része tehát 
a közös összejövetel, a tánc, a 
muzsikálás, a dalolás. Ma már 
arra törekszünk, hogy minél 
mélyebben beleássuk magun-
kat a hagyományokba, és hogy 
minél többet megtudjunk ró-
luk.

- Ennek a munkának a ki-
csúcsosodása az évenkénti Kun 
Hagyományok napja?

- Így is mondhatjuk. Ezek 
esetében is igyekszünk ar-
ra törekedni, hogy a kun-ma-
gyar hagyományokból minél 
többet megjelenítsünk az ér-
deklődők számára. Ne csak 
bemutatókat lássanak, hanem 
kipróbálhassák a kézműves 

fogásokat, a lovasbirkózást, 
vagy táncolhassanak. A Kun 
Hagyományok Napja tavaly 
bekerült a Múzeumparkba, 
aminek előnye és hátránya is 
van, de hát abból kell gazdál-
kodni, ami van. Azt hiszem 
az idén is a Múzeumpark-
ban lesz, és szeretettel várunk 
mindenkit.

- És hát ezzel elérkeztünk 
oda, ami majd lesz. Mik a kö-
zeljövő tervei?

- Elég sok felkérése van már 
az egyesületnek, és úgy tű-
nik az idei legnagyobb prog-
ramunk egy tíznapos né-
metországi fellépéssoro-
zat lesz. A München mellet-
ti Memmingenben 2008-ban 
rendezték meg utoljára azt a 
középkori fesztivált, ahová 
meghívást kaptunk. A Wal-
lenstein fesztivál Németor-
szág legnagyobb és rendkívül 
magas színvonalon megren-
dezett középkori fesztiválja, 
úgyhogy már most készülünk 
rá. Tíz fővel és nyolc lóval fo-
gunk kiutazni július végén. 
Ezen kívül Ópusztaszeren lesz 
a két nagy hagyományőrző ta-
lálkozó – a Nyeregszemle és a 
Nyílzápor. Ezeken évek óta ott 
a helyünk. Kisebb helyi falu-
napokra, lovasnapokra is el-
látogatunk – pl. Jászkisérre 
kaptunk meghívást. Akkor 
ott lesz a Kun Hagyományok 
Napja és egy nyári lovastúrát 
is tervezünk... Dolgunk tehát 
lesz bőséggel.

- A távlatokat tekintve kér-
dem, hogy 21. századi éle-
tünkbe meddig lesz még be-
illeszthető a lovaskultúra, a 
lovashagyományok?

- Igyekszünk alkalmaz-
kodni, amennyire csak lehet 
és megtartani ezt a mi kis vi-
lágunkat. Balogh Péter (geo-
gráfus, az ELTE óraadója, a 
Pusztai Róka tagja) mondta 
egyszer, hogy ez olyan, mint 
amikor egy száguldó vonat-
szerelvényben elindulsz visz-
szafelé, de mégis a vonattal 
együtt mégy előre. Ilyen ez a 
világ! Tesszük a dolgunkat, de 
nem lehet teljesen kiszakadni 
belőle – ezt tapasztaltuk leg-
alábbis.

- Hát még egyszer gratulálok 
az elismeréshez és köszönöm a 
beszélgetést.

Elek György

Felhívás

Igyekszünk mintát mutatni
Folytatás az 1. oldalról

ADJON ESÉLYT ADÓJA 
1%-ÁVAL!

Ha Ön egyéni vállalkozó, február 25-ig adhatja le adóbe-
vallását, vele együtt az adó 1%-áról szóló rendelkező nyilat-
kozatát is.

Kérjük, rendelkezzen a „KUNKARCAGI” Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület javára, hogy a gyepmesteri telepről mi-
nél több kutyát menthessünk át, telepünkön „emberibb” 
körülményeket biztosíthassunk számukra, és Ők is felnő-
hessenek! Köszönjük!

Adószám: 18842298-1-16
További információ: www.karcagiallatvedok.hupont.hu; 
karcagiallatvedok@gmail.com

Dolgozik. A tavalyi lazítós év közben kapott egy nagyobb 
munkát, úgyhogy most egy étkezőbelsőt  készít, méretben 
is nagyobb csipkéket, mint az átlagos terítők és futók. És mi-
vel a kollekciójának jórészt gazdája lett az elmúlt évben, úja-
kon gondolkodik, mert ez az év számos vásárt, kiállítást, ha-
gyományőrzők napját tartogat. Legelőször az Aprólábak 4. 
néptáncgáláján pakolnak ki február 4-én, aztán márciusban 
Ausztriába utazik, júliusban jön a Siófolk Fesztivál, amikor a 
Nagykunsági Népművészeti Egyesületnek kiállítása nyílik ott a 
Balatonnál, a Kálmán Imre Kulturális Központban. Aztán vár-
ható még a sárospataki rendezvény, a budai vár sokadalma, a 
Kunok Világtalálkozója – szóval alakulgatnak az események.

Elek György
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A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola há-
rom pedagógusa a TÁMOP-3.1.5-09/A-2 -2010-0236 pályázati 
konstrukcióban vett részt, és szerzett új szakképzettséget. 

- Balogh Erzsébet Kodolányi János Főiskola Pedagógiai intézményértéke-
lési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

- Borsosné Herczegh Judit Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlatvezető 
mentortanár szakirányú továbbképzési szak

- Csináthné Bakó Éva SZTE (Szegedi Tudományegyetem) Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar, Minőségfejlesztés-tanár szak – mesterképzés

Projekt címe: Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsíté-
se, pedagógusok új szerepben) – TÁMOP-3.1.5-09/A-2 -2010-0236

„Humán erőforrás fejlesztés a Györffy István Általános Iskolában a mi-
nőségi oktatás javulása érdekében.”

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 
7.918.786 Ft

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Bár Steven Spielberg tava-
lyi filmje nem lett az év leg-
nagyobbja, de azt kell mon-
danom, hogy a maga kategó-
riájában szórakoztató alko-
tás. Megjelenésekor a Time 
Magazine a Super 8-at úgy ér-
tékelte, hogy az év legizgal-
masabb filmje, de inkább az 
Entertainment Weekly megál-
lapítása a helytálló, miszerint 
„az elmúlt évek legjobb nyá-
ri mozija” – és itt a nyári szót 
kell kiemelni. Mind témáját 
tekintve, mind stílusát és ké-
pi világát illetően kertmozik-
hoz, autósmozikhoz illik iga-
zán. (Igaz is! Hol találunk már 
ilyen helyeket?)

A filmet J. J. Abrams ren-
dezte, Spielberg pedig produ-
cerként vett részt a produkci-
óban.

A sztori egy álmos kisváros-
ban zajlik, ahol néhány fiatal 
kölyök saját filmet akar for-
gatni egy szuper 8-as kamerá-
val. A felvétel közben véletle-
nül egy hatalmas vonatbalese-
tet kapnak lencsevégre és ezzel 
egy olyan történet aktív sze-
replői lesznek, amely egész ad-
digi életüket megváltoztatja. 
A balesetet követően ezt még 
nem tudják, de hamarosan rá-
jönnek, hogy a haditengeré-
szet szerelvényének volt egy 
utasa, aki kénytelen-kelletlen 
a város „vendége” lesz. A gye-
rekeken kívül ezt senki sem 
sejti, de hamarosan különös és 
érthetetlen események forgat-

ják fel a városka életét. Több-
ször megszűnik az áramszol-
gáltatás, járművek, elektro-
mos kábelek kilométerei tűn-
nek el nyomtalanul, majd több 
száz hűtőszekrény és mosó-
gép válik köddé. A városka la-
kói csak akkor fognak gyanút, 
amikor néhány helyi lakos-
nak is nyoma vész, és ráadásul 
egyre több katona kutat vala-
mi után a környéken.

A srácok ekkor már min-
dent tudnak…

Annak ellenére, hogy nem 
egy agyon effektezett, high-
tech sci-fi, mégis fordulatok-
ban, izgalmas jelenetekben 
gazdag alkotásról van szó. Az 
előbb említettem a film képi 
világát. Egyből az E. T. vagy 
a Harmadik típusú találkozá-
sok jutott az eszembe. Legin-
kább a fények, és a környezet 
okozza ezt, de a történet sze-
rint itt is gyerekek játsszák a 

főszerepet. És ez talán nem is 
véletlen. Azt hiszem emberibb 
filmet akartak készíteni, ami 
nincs túltechnikázva.

Spielberg bő tíz éve több-
ször forgatott filmeket a mo-
dern technikáról, a legmo-
dernebb vizuális eszközökkel 
(A.I., Különvélemény) és akko-
riban beszélt is arról, hogy fé-
lelmetes fejlődésen ment ke-
resztül a computer animáció. 
Valahogy úgy fogalmazott, 
hogy ő sem örülne annak, ha 
a számítógépe egyszer önál-
ló életre kelne és felugrana az 
asztaláról.

Szóval a Super 8 egy jó kis 
teljes estés családi mozi. Mivel 
mostanság a mínuszok tom-
bolnak az egykori kertmozik 
romjai fölött, inkább jó forró 
kakaóval a kézben, az otthon 
melegében nyújthat jó szóra-
kozást az egész családnak.

-dh- 

E. T. kisöccse
Úgy veszem észre, 

hogy manapság a törté-
nelmi irodalom megle-
hetősen végletes. Értem 
ezalatt egyrészt a nagy 
részletességgel meg-
írt tudományos könyve-
ket, másrészt a már-már 
ponyva szintjére süly-
lyedt, legtöbbször lerá-
gott csontokat tárgya-
ló, felületesen összedo-
bott történelmi regénye-
ket. Nagyon kevés olyan 
írót lehet találni a pia-
con, mint mondjuk ré-
gen volt Gulácsy Irén, 
Ordas Iván, vagy épp 
Somogyváry Gyula. Ők 
egyszerre több korosz-
tályhoz szóltak, és úgy szóra-
koztattak, hogy közben még 
tanulhatott is valamit az ol-
vasó. Nem beszélve arról, 
hogy a fiatalok megkedvelték 
a könyvolvasást és még az ér-
deklődésük is felkelt a törté-
nelem megismerése iránt.

Persze azért létezik néhány 
ilyen író, csak épp úgy kell 
keresni őket az interneten. 
Ilyennek számít a skót szár-
mazású Robert Low, aki hadi-
tudósítóként kezdte a pályafu-
tását Vietnamban és még szá-

mos háborús helyszínen. Ott 
volt a romániai forradalom 
sűrűjében és megfordult Sza-
rajevóban, Koszovóban is. Ér-
dekes fazon, aki saját elmon-
dása szerint tizenkilenc éve-
sen landolt Vietnamban, hogy 
Hemingwayhez hasonlóan há-
borús író legyen. Meg is ta-
pasztalt minden borzalmat 
ugyan úgy, mint az egysze-
rű katonák. Megfogadta, hogy 
soha többé nem tesz ilyen hü-
lyeséget, de persze ez még jó 
ideig nem sikerült neki, hiszen 
munkaadói sokszor rávették, 
hogy újra a frontvonalba utaz-
zon.

Ma már regényírással fog-
lalkozik és egy olyan helyen 
él ahol nagy hagyománya 
van az egykori viking kultú-
rának. Egy hagyományőrző 
csoport tagja, beleásta magát 
az ősi hadviselés különböző 

formáiba, megtanulta még a 
lovasíjászatot is.

2007 és 2010 között szüle-
tett meg a Felesküdöttek cí-
mű regényciklusa, amely itt-
hon a tavalyi év folyamán je-
lent meg. Bár még csak a 
sorozat első részét sikerült el-
olvasnom, de már várom hogy 
a többit is beszerezhessem. A 
bálnák útja a 900-as évek má-
sodik felében játszódik, egy 
olyan korban, amikor már a 
kereszténység egyre nagyobb 
teret hódít Európa szerte, de 
az északi és a keleti területe-

ket még portyázó népek 
uralják. Ebben a válto-
zó, veszélyes időszakban 
indul útjára egy hajó le-
génysége, hogy megke-
resse Attila legendás kin-
csét. A regény főhőse egy 
tizenéves fiú, aki csatla-
kozik a csapathoz. Itt ta-
lálkozik rég nem látott 
apjával is, aki szintén 
a varjazi harcosok tag-
ja. Ők a felesküdöttek – 
egytől egyik kemény és 
mindenre elszánt figu-
rák, akik a pokolba ké-
szülnek, a keleti pusz-
tákra. Low ennek ellené-
re nem akcióhősként áb-
rázolja őket, hanem úgy 

akiken fog a kard, a nyílvesz-
sző, a betegség és a félelem is – 
adott helyzetben. 

Low regénye nem csak azért 
jó, mert fordulatokban gazdag 
cselekménye van, hanem azért 
is mert sok olyan történel-
mi tényre, legendára, mítosz-
ra alapoz, melyekkel tanul-
mányai, és olvasmányai so-
rán már találkozhatott az em-
ber. Sőt elég érzékletesen be is 
mutatja azt is, hogy milyen le-
hetett a hétköznapi élet a kö-
zépkor ezen szakaszában. Per-
sze a cselekmény az író fantá-
ziájának a szüleménye, de az 
a korszak és az a háttér amibe 
beleillesztette, nagyon is léte-
zett és ma is komolyan ápolják 
a hagyományait az adott terü-
leteken.

Izgalmas regény, már alig 
várom a folytatást.

-dh-

Vikingek megszállottja
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U-11 INTERSPORT KUPA 2012.

A második fordulóra ke-
rült sor az INTERSPORT ku-
pán, amit ezúttal Jászberény-
ben rendeztek meg. U-11-es 
csapatunk a jó folytatás remé-
nyében utazott el. Talán a ko-
rai kelés és az utazás is köz-
rejátszott abban, hogy nem 
ment úgy a játék. Ezúttal négy 
meccset játszottak a fiúk. Há-
rom döntetlen mellett sajnos 
elszenvedtük első vereségün-
ket is. Semmi baj, a következő 
fordulóban lehet javítani!

Eredmények:
Aranyszarvas Se – Karcag 0-0
Abonyi Kid Fc – Karcag 2-2
Ceglédi VSE – Karcag 1-1
Szolnoki MÁV – Karcag 3-0

A csapat tagjai: Karsai Bá-
lint, Csontos György, Erdős 
Róbert, Balajti János, Tóth 
Roland, Kiss Sándor, Czinege 
Tamás, Kovács Gergő, Mészá-
ros Márk, Kelemen Krisztián, 
Nagy Sándor, Varga Richard

Edző: Móga Lóránt
II. INTERSPORT KUPA – 

TÁBLÁZAT
1. SZOLNOKI MÁV 16p
2. JÁSZBERÉNYI SE 14p
3. KARCAG SE 12p
4. ARANYSZARVAS SE 11p
5. ABONYI KID FC 7p
6. TÖRÖKSZENTMIKLÓS FC 7p
7. RESTART CEGLÉD 5p
8. BARÁTI BŐRLABDA FC 4p

Czinege J.

A Karcagi SE Kosárlabda Szakosztálya évtizedek óta nagy 
gondot fordít a felnőtt csapat mellett az utánpótlás nevelés-
re is. Az eredményes munka során Országos Bajnoki, Me-
gyei Bajnoki, Országos Diákolimpiai Bajnoki címeket, he-
lyezéseket értek el korosztályos csapataink.

A jelenleg is több korcsoportban kosárlabdázó gyerekek 
hetente 2-3 alkalommal ismerkedhetnek a játék alapjaival, 
technikai és taktikai elemekkel, megszerzett tudásukat pe-
dig a Megyei Bajnokság, a Diákolimpiai, valamint a városi 
szerveződésű, nagyon népszerű, közönségcsalogató Ping-
vin Kupa mérkőzésein is bemutathatják. A cél elsődlegesen 
a kosárlabda sport megszerettetése, de az eredményesség is 
nagyon fontos. A sport, a játék öröme ráragad a szülőkre és 
a hozzátartozókra is. Ezt bizonyítja a Pingvin Kupa láto-
gatottsága is, valamint nagyszerű példa az előkészítős fiúk 
„edző mérkőzései”, Kisújszállás hasonló korú csapata elleni 
oda-visszavágón elért győzelmeik során.

A csapatok jó úton haladnak, s ha megmarad a kitartás, 
még sok örömet, dicsőséget hozhatnak városunknak.

Az edzések és vezetőik: Örlős Zoltán leányok-előkészí-
tő és gyerek (4-5-6.osztályosok) serdülő leányok (7-8.osztá-
lyosok), Kiss János kadet fiúk (8-9.osztályosok), Fodor Csa-
ba előkészítő fiúk (3-4.osztályosok) és serdülő fiúk (5-6-7.
osztályosok) csoportjainak tartanak jelenleg. Azok a gyere-
kek, akik szeretnének bekapcsolódni a szakosztály edzései-
nek látogatásába, keressék az edzőket személyesen vagy te-
lefonon. 

Örlős Zoltán /Sportcsarnok, csütörtök 16.00-tól, mobil: 
06-20/960-4763/

Fodor Csaba /Sportcsarnok, csütörtök 17.30-tól, mobil: 
06-70/774-3002/

Hajrá Karcag!
Karcagi SE 

Kosárlabda Szakosztály

A KSE egyik legrégibb és ta-
lán a legtöbb országos ered-
ményt felmutató szakosztá-
lya a birkózóké. A szakosz-
tály vezetését, a versenyzők és 
az utánpótlás felkészítését év-
tizedek óta a Kurucz-család 
viszi – de hát ez a karcagiak-
nak nem nagy hír, hiszen „a 
Kuruczok” neve nemcsak az 
útépítéssel meg az Ipartestü-
lettel, hanem egy sportággal 
is összenőtt. Évtizedes ren-
dezvény már a Kurucz test-
vérek birkózó emlékversenye, 
néhány éve pedig családi el-
határozásból felépült egy bir-
kózó edzőterem is – azóta ott 
folynak az edzések. Id. Kurucz 
Istvánnal, a szakosztály ve-
zetőjével is ott beszélgettünk 
a múlt hét egyik délutánján, 
edzés alatt. 

- Milyen évet zárt a szakosz-
tály?

- Az esztendő zavartalanul 
indult és egészen a félév vé-
géig nem is voltak problémá-
ink. A serdülő korosztályban 
Mándi Mihály hozta az ered-
ményeit, vagyis szinte vala-
mennyi területi és országos 
versenyét megnyerte. Nem is 
véletlen, hogy felkerült a fő-
városi Csanádi Sportgimná-
ziumba. Jelenleg egyetlen fel-
nőtt birkózónk van, Kiss At-
tila, aki 2010-ben magyar baj-
nokságon kötött fogásban és 
szabadfogásban is második 
helyezett lett. Szép eredmé-
nyeket hozott Nagy András. Ő 
nagyon sok érmet nyert a te-
rületi és az országos versenye-
ken. Egyébként látható, hogy 
sok fiatalunk és közöttük sok 
tehetség van. Például Kiss Já-
nos, Balajti Gabi, Horváth Da-
ni komoly versenyeken ér-
tek el eredményeket, sokat – 
számszerűen még össze se ál-
lítottuk hányat.

- Mi okozott gondot az év 
közepén?

- A második félévben saj-
nos anyagi források hiánya 
miatt nem tudtunk eljutni ko-
molyabb, nagyobb versenyek-
re. Tudni kell, hogy ilyenek-
re akkor mehet valaki, ha előt-
te megszerzi az erre feljogosító 
kvalifikációt. Tehát megfelelő 
mennyiségű és minőségű, ala-
csonyabb szintű versenyen el-
ért eredményt tud felmutatni. 
Vagyis sokat kell birkóztatni a 
gyerekeket, amit viszont a má-
sodik félévben már nem tud-
tunk kivitelezni. Nem tudtuk 
finanszírozni.

- De egyébként folyik a felké-
szülés?

- Hogyne. A tavalyi évet 
még zavartalanul végig tud-
tuk csinálni, kivéve azokat a 
nagy versenyeket, amik tény-
leg nagy összeggel járnak. 
Mindenképpen meg kell emlí-
teni dr. Fazekas Sándort, Var-
ga Mihályt, Kovács Sándort, 

a megyei közgyűlés elnökét, 
az önkormányzat és a sport-
egyesület vezetőit, akik anya-
gi hozzájárulásával végig eb-
ben a teremben tudtuk tartani 
az edzéseket.

- Mindig ilyen nagy élet van 
itt? - nézek a nagy szőnyegen 
gyakorló sportolókra.

- A létszám valamelyest 
változott. 38 fő az aki jár, de 
nem mindig tud jönni edzeni. 
Most 28 gyermek van jelen. 
A legifjabb felkészülő kettő, a 
legidősebb huszonhárom éves.

- Ez a terem, azt hiszem, 
nagy előnyt jelent a sportág-
nak, másrészt meg jócskán te-
hermentesíti a sportcsarnokot.

- Még édesapámmal beszél-
tük egyszer, hogy – ő, ha te-
hetné – megvenné az Ipartes-
tületi épületet az iparosok-
nak. Én meg, mondtam er-
re, ha egyszer lehetőségem 
lesz, építek egy olyan termet, 
ahol a 140 m2-es birkózósző-

nyeget nem kell minden edzés 
után egy fél óráig pakolászni. 
Szóval egy termet, ami csak a 
miénk. Na, amikor szegényt 
2007 telén elvesztettük, én áp-
rilisban hozzákezdtem az épí-
téshez. Előbb a főhajó készült 
el, de egy fél évnyi edzés után 
már látszott, hogy ki is nőt-
tük. Akkor aztán még öt mé-
tert toldtunk hozzá. Így ala-
kult ki ez a 350 m2-es épü-
let, kiegészítve természetesen 
minden egyéb szükséges he-
lyiséggel, WC-kkel, zuhany-
zóval, szaunával, öltözővel. 
Nagyon nagy előny, mert pl. 
nem veszi el az edzésidő felét 
a terem berendezése – ennyi-
vel több időt lehet a szakmai 
munkára fordítani.

- A kihasználtság?
- Teljes. Itt nincs más ren-

dezvény. Itt minden edzés 
meg van tartva télen, nyáron, 
iskolai szünetben.

- És most ebben a pénztelen 
időszakban hogyan tovább?

- A rezsiköltségek éves szin-
ten 600 ezer forintot, havon-
ta valamivel több mint 50 ezer 
forintot tesznek ki. Ehhez jön 
még majd a kb. 4,7 százalé-

kos átlagos energiaár emelés. 
Nem tudom hogyan lesz to-
vább, de úgy próbáljuk megol-
dani, hogy itt maradhassunk. 
Annál is inkább, mert az most 
is jelenlévőknek, az itt edzők-
nek közel száz százaléka isko-
láskorú gyermek. Ezzel pedig 
úgy vagyok, hogy itt nagyon 
hasznosan töltik el az idejü-
ket, és nagyon jól használják 
fel az energiáikat.

- Kik irányítják a felkészü-
lést?

- A vezetőedző ifj. Kurucz 
István. Mint a Vasas egykori, 
több hazai és nemzetközi ver-
senyen is jó eredményeket fel-
mutató versenyzője nagyon 
sok tapasztalattal rendelkezik. 
Nagyon jó segítőnk Martin 
Zoltán, aki végzős a főiskolán. 
Egyébként hadd mondjak el 
valamit. Ebből a szakosztály-
ból indulva négy versenyző 
jutott el világversenyre (Balla 
András, 1994 VB; Ferenczi 

István 1999 VB; Nagy Bar-
na EB; Fekete Antal 2008 EB). 
Ebből a szakosztályból 21 fő 
került fel magasabb szakosz-
tályba, főként a Budapesti Va-
sasba birkózni. És a birkózás 
révén középiskolába, ahol kö-
zülük 21-en leérettségiztek, 
20-an technikusi vizsgát tet-
tek és nyolc fő járt/jár főisko-
lára, egyetemre. Úgy gondo-
lom ez nagyon jó dolog. És azt 
is gondolom, hogy még nincs 
vége, hiszen nagyon sok a te-
hetséges gyerek.

Elek György

Edzések, saját termben
Előtérben az utánpótlás

KOSÁRLABDA



2012. február 10. 7

Ingatlan
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt másfél szobás lakás eladó 
(ár megegyezés szerint)! Tel.: 06 
30/491-2519.
Karcag, Duna u. 24. szám alatt 
1.755 m2 üres telek eladó! I.ár: 
850 e Ft. Tel.: 06 70/630-7578.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
10,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 
06 30/245-7147.
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sür-
gősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: 06 30/461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 06 
59/312-005 v. 06 30/583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 
06 30/461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06 
30/283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06 30/857-
3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi 
fűtéssel, hagyományos fűtés-
re is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az 
udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 
17 M Ft. Tel.: 06 30/432-5110.
Karcag központjában tetőteres, 
jó elosztású, vállalkozásra is al-
kalmas gáz + cserépkályha fűté-
sű két generációs, garázsos ker-
tes ház, beépíthető telekkel, al-
kuképesen eladó. Csak komoly 
szándékú vásárlóknak!!! Tel.: 06 
70/300-9730.
Bútorozott albérlet kiadó! Tel.: 
06 30/263-1504. 
Karcagon, 3 szobás összkomfor-
tos családi ház eladó vagy ér-
tékegyeztetéssel I. emeletig la-
kásra cserélhető. Pipacs utcá-
ban telek eladó. Tel.: 06 30/349-
4316. 
2 szobás tégla családi ház nagy 
portával, gyümölcsfákkal el-
adó vagy főtéri lakótelepi la-
kásra cserélhető II. emeletig. 
Kg., Zádor u. 28. Tel.: 06 70/391-
4295.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
tégla ház sürgősen eladó! Tel.: 
06 59/400-802 számon reggel 
8 óráig, délben, este 18 órától. 
2 szobás tégla családi ház nagy 
portával, gyümölcsfákkal el-
adó vagy főtéri lakótelepi la-
kásra cserélhető II. emeletig. 
Kg., Zádor u. 28. Tel.: 06 70/391-
4295.

Karcagon főtéri, III. emeleti, 
kétszobás, erkélyes lakás eladó! 
Tel.: 06 30/385-4300.
Kg., Baross u. 26. sz. alatt (zug-
ban) ingatlan betegség miatt 
sürgősen eladó! I.ár: 3,9 M Ft. 
20 m-es lakóépület, 2 szoba, 
2 konyha, fürdőszoba, spájz. 
3 helyiségben beépített jó és 
szép csempekályha 14 m-es al-
sóépület 1.127 m² telekkel. Tel.: 
06 59/312-157.
Termőföldet vásárolnék egész 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
területén! Tel.: 06 30/450-5723.
3 szobás + nappalis, összkom-
fortos lakás eladó vagy bu-
dapestire cserélhető vagy ki-
sebb kertes házra Karcagon 
is, értékegyeztetéssel. Karcag, 
Kisújszállási u. 70/C. Tel.: 06 
20/505-3467.
Több szobás kertes házat bé-
relnék Karcagon március elejé-
től. Kutyatartási lehetőséggel, 
minden megoldás érdekel. Tel.: 
06 30/260-0014.

Állat
2 db ivartalanított süldő malac 
eladó! Tel.: 06 30/603-4035.
2 db fajtatiszta 9 hónapos an-
gol cocker spániel fekete kan 
2.000 Ft/db áron eladó! Tel.: 06 
30/292-6008.
Egy darab kameruni törpeke-
cse eladó v. birkára cserélhető! 
Tel.: 06 30/399-0035.
2 hónapos, nagyon kedves 
beagle keverék kiskutya in-
gyen elvihető. Tel.: 06 30/500-
1841.

Vegyes
Száraz bükkfa forgács és fű-
részpor eladó. Tel.: 06 70/514-
0748.
Transzcendentális Meditáció! A 
Világbéke Globális Országának 
megvalósítása! Tel.: 06 59/313-
284, www.tmhirek.hu
L e h u l l o t t  a  f á k  l e v e l e . 
Nyomában a szürke köddel ér-
kezett a hópihe. Télidőben, hó-
esésben, seprűimet vegye kéz-
be. Kapható a piacokon vagy 
a Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.  
Férfi bicikli, ablakszárny és pa-
rabola antenna eladó. Tel.: 06 
59/314-094.
Hévízen gyógy fürdőtől  5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 06 
59/312-005 v. 06 30/583-4708.
Eladó elektromos rokkant ko-
csi, 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06 70/364-5414.

700 db 1 gombos, 80 db 4 
gombos szalagcserép és 15 
m kúpcserép eladó. Tel.: 06 
30/529-6038 vagy 06 59/300-
567.
Zongoristák figyelem! Kitűnő 
á l lap otú ango l  m e chani -
kás páncéltőkés, fekete színű 
„Laumberger-Gloss” márká-
jú rövid zongora reális áron el-
adó. Tel.: 06 70/300-9730.
Alumínium üstház üsttel, ka-
ros lemezvágó olló, csőfogó, 
franciakulcs, ásó, kapa, vasvil-
la, csákány, fejsze, gereblye, kő-
műves kalapács, lapát, fogók, 
fúrótokmányok, 8-as húsda-
ráló, diódaráló eladó. Tel.: 06 
70/532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúr-
kocsi, Bonanza íróasztal, fran-
ciaágy, 2 db új fekete ezüst 
díszítésű szekrény. Tel.: 06 
70/300-9730.
200 liter szilvacefre eladó! Tel.: 
06 70/225-7979, hívható 9-15 
óráig. 
Hat tagos kerékpártároló el-
adó! Tel.: 06 70/225-7979, hív-
ható 9-15-óráig. 
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: 06 30/963-
5073.
Eladó INTEL 2400 40 GB HDD 
512 RAM PC. Tel.: 06 30/267-
9048.
4 részes fehér szekrénysor 
megkímélt állapotban, 1 db 
kétszemélyes, ágyneműtartós 
rekamié 2 fotellel eladó! Tel.: 06 
20/505-3467.
2 db szánkó eladó 3.500 Ft/db 
áron, Karcag, Szent István sgt. 
36. szám alatt. Érdeklődni 10-
16 óráig, ha lehet a déli órák-
ban. 
Robi 56 tartozékaival (fűnyíró, 
kapa, járó kerék és utánfutó) el-
adó! Tel.: 06 30/280-6821.

Szolgáltatás
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok! 
Tel.: 06 30/325-7724.
Tavaszi kezdéshez előzetes fel-
mérés. Palatető javítás, mosás, 
zsindelyezés. Cserép átrakás, 
moha mentesítés, csatorna-
csere. Szükséges anyagbeszer-
zésre árajánlat! Ifj. Mile János 
Karcag, Takács P. u. 9/a. Lefolyó 
duguláselhárítása, sürgős eset-
ben azonnal. Tel.: 06 70/941-
3722.
Idős ember gondozását válla-
lom kertes házamban. Tel.: 06 
30/384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06 70/314-
4403 vagy 06 30/647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 06 
59/311-910.
Német nyelvből fordítást, kor-
repetálást, tanítást, egészség-
ügyi szaknyelv oktatást válla-
lok. Tel.: 06 59/311-477.
Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánsze-
mélyeknek, közületeknek is. A 
hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: 06 70/241-8999 vagy 
06 30/300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítá-
sa, konnektorok, bojlerek, fali 
cirkálók, álló kazánok javítása, 
cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
06 20/917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táb-
lák , kapcsolók , konnek to -
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseré-
je, vízkőmentesítése. Hívjon bi-
zalommal! 06 30/302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden 
típusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fe-
hér és színes kamerás készülé-
kek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 órá-
ig. Tel.: 06 70/264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja 
mindenféle szivattyú javítását, 
szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmentés 
0-24 óráig. Tel.: 06 30/301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 órá-
ig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépsze-
relő. Tel.: 06 70/264-3660.

Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése 
akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: 06 70/247-9072.
Lefolyó dugulás elhárítás sür-
gős esetben azonnal. Ifj. Mile 
János Tel.: 06 70/941-3722.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06 30/928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
Régi hagyatékait, bútorokat 
és régebbi tárgyait, forgalom-
ból kivont pénzeket, régi pén-
zeket felvásárolok, a legma-
gasabb napi áron, fém 200 Ft-
osért akár 1.500 Ft-ot is! Tel.: 06 
30/605-3521.
50-es nő bejárónői munkát vál-
lal idős hölgynél, úrnál. Tel.: 06 
30/524-1446.
Veszélyes helyen lévő fenyő, 
dió, akác és gyümölcsfák kivá-
gását vállalom. Tel.: 06 70/451-
5917.
Meghívók, gyászjelentések, 
szórólapok, levelek terjeszté-
sét Karcagon vállalom! Tel.: 06 
30/814-3673.
V E D D  Ö L B E ,  R I N G A S D , 
ÉNEKELJ! Kisgyermekkori zenei 
nevelés. Ringató foglalkozás 
minden szerdán 10:00-10:30 
óráig a Városi Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Márta óvónő, 
Ringató foglalkozásvezető. Tel.: 
06 30/489-2076.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok. (30 éves gyakorlattal 
rendelkezem.) Tel.: 06 30/447-
3918.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizáró-
lag banki úton. Tel.: 06 30/647-
7357.
Aprilia robogó eladó. Tel.: 06 
70/604-9119.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK
Eljárás indult két helyi férfi-

val szemben, akik január 30-
án délután a volt téglagyár 
körbekerítetlen területéről az 
előzőleg kifejtett vasbetonból 
megpróbáltak eltulajdonítani 
60 kg vasanyagot, mely során 
tetten érték őket, így a 3.500 
Ft lopási kár megtérült.

Eljárás indult két helyi férfi-
vel szemben, akik január 30-
án a késő esti órákban a ke-
rítésen átmászva, jogtalanul 
behatoltak egy ház udvará-
ra, ahonnan 4.000 Ft értékben 
fagerendákat és vastárgyakat 
pakoltak ki az utcafrontra, de 
cselekményük közben a szol-
gálatot teljesítő rendőrök tet-
ten érték és elfogták őket. A 
kár lefoglalással megtérült. 

31-én folyamatban lévő 
büntető ügyben négy gyanú-
sítottat vettek őrizetbe, majd 
szállítottak a Törökszentmik-

lósi Rendőrkapitányság Fog-
dájára a karcagi rendőrök, 
mert az utóbbi időben több 
üzletben és a postán is hamis 
2.000 Ft-os címletű bankjegy-
gyel fizettek.

Február 1-jén délután a 
karcagi mezőőr fatolvajt tar-
tott vissza, aki kerékpárján 60 
kg korhadt olajfa gallyat tolt, 
amit előzőleg a Vágóhíd mel-
letti erdőből tulajdonított el, 
amivel 1.000 Ft kárt okozott, 
amely lefoglalással megtérült. 
Az ügyben szabálysértési eljá-
rás indult.

1-jén este a karcagi 
Tescoban egy helyi férfi eltu-
lajdonítási szándékkal a ru-
házatába rejtett egy hajvasa-
lót és bizsu ékszert, összesen 
4.968 Ft értékben. Az operátor 
észlelte a cselekményt, így a 
kár megtérült. Az ügyben sza-
bálysértési eljárás indult. 
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2012. február 10-13. péntek-

hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Mérleghinta - kisebbségi 

sorozat 1. rész
18.30  Aprólábak 1. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zol-

tán
 Téma: városi költségvetés
 Karcagi hírek
 Hóhelyzet Karcagon
 Interjú Dobos László pol-

gármester úrral
 Díjat kaptak a Kádas iskolá-

ban
 Sok a kóbor kutya a men-

helyen
 Háttér
 Vendégségben: Pinczésné 

Soós Gyöngyinél
 Téma: Karcagi kézművesség
20.10  A Szentannai Sámuel Gim-

názium Szalagavató ünnep-
sége

2012. február 14-15. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 
18.55  Karcagi hírek

19.25  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.25  Karcag sport
 Karcag – Székelykeresztúr
 Futballmérkőzés közvetíté-

se felvételről

2012. február 16. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Aprólábak 2. rész
18.55  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Beiskolázás
 Karcagi hírek
 A karcagi birkózás
 Munkában a nyomda, a ne-

héz gazdasági helyzetben 
is

 Készülnek a fazekak a kar-
cagi műhelyben

 Önkormányzati ülés össze-
foglaló

 Háttér
 Vendég: Kabai Nagy Lajos
 Téma: helyi termékek segí-

tése
20.10  A helyi vállalkozókat kö-

szöntötte Dobos László 
polgármester úr

21.10  Böllérek a Lovag udvarban

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Éliás Marianna – Tóth Sán-
dor
Kg., Kátai G. u. 2/a.  Izabella
Kiss Gyöngyi – Tasi Sándor
Kg., Pacsirta u. 26.  Terézia
Lólé Anita – Botos Roman
Kg., Arany J. u. 27.  Anita

Halálozás

özv. Csombordi Istvánné 
(Pintér Piroska)

 Karcag (1923.)
Fazekas Gyuláné (Székely 

Mária)
 Karcag (1919.)

Lapzárta: 

hétfő 

12 óra

Karate

Február 10. péntek
 Berek – Kiss Antal úti
Február 11. szombat 
 Berek – Kiss Antal úti
Február 12. vasárnap
 Berek – Kiss Antal úti
Február 13. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Február 14. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Február 15. szerda
 Berek – Kiss Antal úti
Február 16. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Február 17. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Utánpótlás kézilabda U13

1. Mérkőzés: Refi-
Kiskulcsosi: (10-5) 19-17

Márkus (1), Tóth F., Rácz 
T. (9), Tóth Z. (8), Györfi (1), 
Karas, Bajusz, Pápai, Kiss, Fo-
dor, Szodorai, Fenyődi, Fo-
dor, ill.: Regényi (7), Herczeg, 
Mile, Tóth (2), Mészáros (5), 
Fülöp, Nagy (3),

Az őszi utolsó forduló első 
mérkőzésén a tavalyi bajnok 
és a tavalyi 4. helyezett játszott 
egymás ellen. A második fél-
idő közepén magabiztos előny 
mellett a Refi edzője minden 
játékosának lehetőséget adott, 
és sikerült a győzelmet „besö-
pörni”. A Kiskulcsosi a mér-
kőzés vége előtt két perccel 
majdnem meglepetést oko-
zott, de a Refi két gyors gól-
nak köszönhetően bebiztosí-
totta a győzelmet. Külön di-
cséret illeti a Kiskulcsosi já-
tékosait, hogy csere nélkül 
küzdötték végig a mérkőzést. 

2. Mérkőzés: Kovács-
Györffy: (6-8) 14-18

Ferenczi Z. (5), Sebők R., 
Nagy P. (3), Nagy M. (4), Var-
ga T., Váczi L., Varga I., Silye 
N., Szabó Z. (2), ill.: Nagy R. 

(10), Székely, Kisari M. (1), 
Németh (2), Varga G. (1), 
Bernáth G. (4), Szoboszlai, 
Zsembeli, Keserű, Házi, Pat-
kó B.

A Györffy csapatánál a 
100%-os mérleg volt a tét, és 
győzelmének köszönhetően 
veretlenül zárták az őszi baj-
nokságot. Az igazi csapat-
munkának köszönhetően bi-
zakodva várhatják Bernáthék 
a tavaszi fordulót. A Kováts 
csapatából külön kiemelném 
Nagy Marci teljesítményét, aki 
fiatalabb kora ellenére megha-
tározó játékosa csapatának.

Az őszi forduló után min-
den kedves gyermeknek, a 
szülőknek, a kézilabda szur-
kolóknak, és a családtagjaim-
nak kívánok egészséget, türel-
met, tanulásban és sportban 
gazdag újévet. 

A Bajnokság állása:
1 Györffy 6 pont 58-42 +16gól
2. Refi 4 pont 51-49 +2 gól
3. Kováts 2 pont 41-44 -3 gól
4. Kiskulcsos 0 pont 39-54 -15 gól

Balog Zoltán 
edző

Az elmúlt héten, szerdán 
tartotta az év első övvizsgá-
ját a karate szakosztály. Amint 
azt Gyarmati Imrétől, a szak-
osztály vezető edzőjétől meg-
tudtuk, közel harminc vizs-
gázó indult a magasabb övfo-
kozat elérésének reményében. 
Több vidéki versenyző is részt 
vett a megmérettetésen. A ve-
zetőedző - elmondása szerint- 
vegyes érzelmekkel tekint 
vissza az övvizsgán nyújtott 
teljesítményekre. A felnőttek 
kiváló teljesítményt nyújtot-
tak, de sajnos a gyermek kor-
osztály vizsgázói nem érezték 
ennek az eseménynek a súlyát. 
Néhányan viszont szépen hoz-
ták az előírt szintet. 

Egri Erzsébet és Nagy Ist-
ván is 1. kyu fokozatba lépett. 
Kiválóan teljesített Kolostyák 
Gyula, aki a 2. kyu fokoza-
tot szerezte meg, ezentúl bar-
na övet viselhet. Nagyszerűen 
teljesített még Kállainé Dancs 
Erzsébet, aki a 7. kyu fokozat-
ba léphetett. Továbbá dicsére-
tet érdemel az összes kezdő, 
akik az első vizsgájukon pél-
damutatóan szerepeltek. 

Vizsgáztatók voltak: shián 
Gyarmati Imre 5 danos mes-
ter, sensei ifj. Gyarmati Imre 
3 danos-, valamint sensei dr. 
Dániel Mihály 3 danos mester. 

B. I.

Városi Bajnokság 3. forduló

Horgászok figyelem!

A halállomány védelme érdekében február 
12-én (vasárnap) 8 órától 12 óráig társadalmi 
munka keretében hókotrás lesz a Téglagyári 

tavon! Hótoló lapátot mindenki hozzon 
magával!

a vezetőség


