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 A 2. magyar hadsereg kato-
náinak helytállására és tragé-
diájára emlékeztek január 12-
én a református templomban. 
Szabó József tb. esperes ige-
hirdetését követően – hagyo-
mányosan – a 2. világháború 
karcagi áldozatainak emlék-
művénél Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter, Do-
bos László polgármester és 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter helyezte el az emlékezés 
koszorúját.

1943. január 12-én, a sztá-
lingrádi hadműveletek része-
ként a Vörös Hadsereg táma-
dást indított a Don-kanyarban 
védelemre berendezkedett 2. 
magyar hadsereg állásai ellen. 
A hatalmas erejű offenzíva sú-

lyos harcok és súlyos veszte-
ségek után a magyar csapatok 
visszavonulását eredményezte. 

A 2. magyar hadsereg 200 
ezer katonáját 1942 tavaszán 

vezényelték a keleti front-
ra, ahol nyártól kezdve vettek 
részt a harcokban. Ősszel ér-
ték el a Dont, ott alakítottak 
ki védelmi vonalat, de a lét-
számhoz képest nagyon hosz-
szú arcvonalon és hiányos fel-
szereléssel. A január elején 
indított támadás nyomán a 
harccselekmények mellett mí-
nusz 30 fokos hideg szedett 
sok áldozatot.

A 2. magyar hadsereg egy-
éves oroszországi bevetésének 
veszteségeit – elesettekben, se-
besültekben és hadifoglyokban 
– 130 ezer főre becsülik a tör-
ténészek. Megdöbbentő adat, 
hogy a 27-28 ezer hadifogoly-
ból összesen 3-4 ezren tértek 
haza a háború végén.

Mécsesek a doni áttörés emlékére

Január 20. (hétfő) 19:00 óra
 a Déryné Kulturális 

Központ földszinti szín-
háztermében

Ünnepi műsor
A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA 
tiszteletére
 Köszöntőt mond:
 GYÖRFI SÁNDOR
 Munkácsy- és 

Mednyánszky-díjas szob-
rász, Érdemes Művész

„Apja-fia”
 BERECZ ANDRÁS
 Kossuth-díjas énekes és 

mesemondó
 és fia, BERECZ ISTVÁN
 tánc, furulya 
 estje 
 Közreműködik: 
 Vizeli Balázs hegedű, 

Mester László brácsa, 
Szabó Csobán Gergő 
nagybőgő

Január 21. (kedd) 16:30 óra 
 a Györffy István Nagy-

kun Múzeumban
KABAI LÁSZLÓ
képzőművész-tanár 
KIÁLLÍTÁSA
 A tárlatot megnyit-

ja: Hézső Ferenc Mun-
kácsy-díjas festőművész

 A kiállítás 2014. április 
26-ig tekinthető meg.

Január 22. (szerda) 16:30 
óra

 a Déryné Kulturális 
Központ II. emeleti dísz-
termében a

10 ÉVES 
NAGYKUNSÁGI NÉPMŰ-
VÉSZEK EGYESÜLETE 
KIÁLLÍTÁSA
 A tárlatot megnyitja: 
 F. Tóth Mária
 nyugalmazott minisztéri-

umi vezető főtanácsos 
 A kiállítást rendezte: 
 dr. Nagy Molnár Mik-

lós, 
 a Györffy István Nagy-

kun Múzeum igazgatója, 
 a Nagykunsági Népmű-

vészek Egyesület elnöke
 A tárlat 2014. február 11-

ig munkanapokon 8:00-
17:00 óráig tekinthető 
meg.

Január 22. (szerda) 18:00 
óra a Karcagi Ifjúsági 
Házban

A felújított Karcagi Ifjúsági 
Ház ünnepélyes átadása
 Köszöntőt mond: 
 Dobos László 
 Karcag város polgármes-

tere
18:30 óra
IFJ. TORNÓCZKY FE-
RENC 
a Deák Bill Blues Band és a P. 
Mobil egykori, 
a „Hobo és Bandája” jelenle-
gi gitárosa
GITÁRKONCERTJE
 Vendég: Zeke Attila

Január 23. (csütörtök) 15:00 
óra a Karcagi Ifjúsági 
Házban

KÖNYVBEMUTATÓ
Körmendi Lajos Világa 
II. kötet
 A kötetet bemutatja:
 Rideg István 
 ny. középiskolai tanár, a 

könyv írója
 Dr. Habil Örsi Julianna 
 a néprajztudományok 

kandidátusa
 Közreműködik: 
 Kocsis Csaba
 a Barbaricum Irodalmi és 

Művészeti Egyesület elnö-
ke,

 Balogh Gyula költő,
 Halászi Aladár író-költő
 és a 
 Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium,
 Egészségügyi Szakközép-

iskola diákjai
 Könyvek adományozása 

a karcagi iskolák részére
 A rendezvényekre a belé-

pés díjtalan.

Január 24. (péntek) 20:00 
óra  a Karcagi Ifjúsági 
Házban

KONCERT
 Fellépők:
 DECADENCE, 

KONTROLLZÉ, DYING 
WISH

 Jegyár: 500.- Ft
Ünnepi programjainkra tisz-
telettel hívjuk és várjuk 
városunk kultúrakedvelő la-
kosait!

Az egész elmúlt évet át-
járta a Hortobágyi Nemzeti 
Park 40. születésnapja, ami-
vel kapcsolatban már janu-
ártól megkezdődtek a ren-
dezvények, közben termé-
szetesen folytatódott a Ti-
szától a keleti határig, az 
Észak-Alföldön fekvő védett 
területek felett őrködő igaz-
gatóság „gépezetének” mű-
ködtetése.

Kapocsi Istvánnal, a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóság igazgató-helyette-
sével – több időpont egyez-
tetést követően – a hétvégén 
ültünk neki a szokásos évzá-
ró-évnyitó beszélgetésnek.

- Az interjú időpontja körü-
li számos korrekcióból gondo-

lom, hogy a 2013-as évben sem 
unatkoztak...

- Az esztendő valóban ese-
ménydúsan telt, ami nem cso-
da, hiszen a mindennapi fel-

adatok mellett a jeles évfor-
dulóról is igyekeztünk mél-
tóképpen megemlékezni. 

Az eseménydús 2013 után itt a Túzok Éve
Beszélgetés Kapocsi Istvánnal

Folytatás a 2. oldalon

A Karcag Városi Önkormányzat,
a Déryné Kulturális,Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár,

a Györffy István Nagykun Múzeum,
a Nagykunsági Népművészek Egyesülete,

a Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 
nevében tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
tiszteletére rendezendő

városi ünnepségre és programsorozatra.

Időpontja: 2014. január 20-24.

Helyszínek: 
Déryné Kulturális Központ,

Györffy István Nagykun Múzeum,
Karcagi Ifjúsági Ház
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Trojka van, 

hó nincs
Krúdy Gyula nem volt akármilyen 

író, képes volt a Nyugatiba vonatra ül-
ni és leutazni Püspökladányba, ponto-
sabban a püspökladányi restibe, egy jó 
babgulyásért. A „Has ezeregyéjszakája” 
című novellás füzérébe pedig Zsuzsa 
lánya később (1989-ben talán?) bevá-
logatta egy 1916-ban írt tárcanovellá-
ját: a „Töltött káposzta Bécsben” címűt, 
amelyben egy hazug bécsi hírlapíró fő-
szereplő, aki azt írja lapjában, hogy a 
magyarok töltött káposztát enni jár-
nak ki mostanság (1916-ban!) Bécsbe. 
De hogy pontos legyek, szó szerint idé-
zem Krúdyt, aki ezeket a sorokat veti, 
közvetlen a tárcanovella címe alá: „Egy 
nagyképű osztrák hírlapíró a héten 
szemlét tartott Bécsben, és lapjában 
megírta tapasztalatait. A »hírhajhász« 
tudósítása szerint a magyarok most, a 
háború idején meghódították Bécset. 
És a nagyhírű töltött káposztával is ki-
bővült a vendéglők étlapja.” Eddig az 
alcímnek is fölfogható idézet. 

Aztán persze a szokásos szellemes 
iróniájával járja körül témáját, melyben 
szó esik „héberül imádkozó, fantaszti-
kusan naiv hitszónokról”, Freudenauról 
(a híres bécsi Galopp-pályáról), és sok 
mindenről, és sok mindenkiről. Ma-
gyar kalandorok söpredékéről, akik fel-
tűnően viselkednek pl. a bécsi cukrász-
dák, kávéházak sarkaiban lévő aszta-
loknál. Már olvasnám is tovább, de vé-
letlenül lecsúszott a szemüvegem. 
Ahogy lehajlok érte, matatok az asz-
tal alatt, az utolsónak olvasott mondat 
kissé kimerevedik, és eszembe villan, 
hogy én a „bécsi cukrászdákról” leges-
legutoljára bizony minden magyarok 
demokratakoaliciós, nagy Ferikéjétől 
hallottam. Éspedig abban a szövegösz-
szefüggésben, hogy itt lesz már a Ká-
naán, nyithatunk – már mi magyarok 
– úgy általában cukrászdákat Bécsben. 
Megtaláltam a szemüvegem és vissza-
térhettem író-, pontosabban író-olva-
só asztalomhoz, ahol a számítógépem 
is ott gubbaszt, néha félnapig bekap-
csolva, de csak keringenek rajta a mo-
nitort kímélő buborékok. Addig nem 
nyugszom - mondom a klaviatúra bil-
lentyűi közé csapva, amíg valahol meg 
nem találom, hányan is nyitottak Bécs-
ben cukrászdát  – magyarok közül – 
Fletó eme korszakalkotó, nagy ívű, 
perspektivikus kijelentése után?

Mivel nem vagyok egy kereső-zse-
ni, fölhívtam a különleges tudakozót is, 
ahol közölték, forduljak talán a Magyar 
Cukrászok Szövetségéhez. Ennyit azon-
ban nem akartam telefonra költeni, 
mert nem szabadúszó vagyok, hanem 
szabadon fuldokló mezei zsurnaliszta. 

Aztán meg hallom a hírt, hogy ösz-
szeállt a nagy trojka, Fletót is beveszik 
a buliba. Ócska, régi trükk, megírtam 
én ezt már a nyár végén, ugyanezen a 
helyen. Jó, jó – gondoltam – trojkán én 
mindig szánt értettem, apró gyerekko-
rom óta, de hol van a tavalyi hó? Vagy 
a lé?

- ács -

HÍREKHÍREK
Gazdálkodók

 figyelem!

Zöldkönyves növényvédő 
tanfolyam indul január 20-án 
8 órakor a Gazdakör székházá-
ban (Városudvar).

Bővebb felvilágosítás: Hajdú 
Csilla Tel.: 06/30-289-4593. 

Horgászok figyelem!
Az iroda nyitvatartási ide-

je január 20-ától: hétfőn, csü-
törtökön, pénteken: 14-18 óráig. 
2014.01.20-tól állami- és terüle-
ti engedélyek válthatók!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel 

meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját az Ifjúsági Házba a 2014. 
január 23-án (csütörtökön) 15 
órakor kezdődő KÖNYVBE-
MUTATÓRA, amelyen Rideg 
István Körmendi Lajos világa 
Második kötet A költő „gyöke-
res állat”. Körmendi ragaszko-
dása népéhez: nemzeti, plebe-
jus útjának sokszínűsége (1982-
1995) című kötetét mutatjuk be.

A könyv a helyszínen megvá-
sárolható és dedikáltatható.

Mazsola Akadémia
A Szent Pál Marista Általá-

nos Iskolában (Karcag, Zádor 
út 3.) ebben a tanévben is  nagy-
csoportos óvodások részére 
ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOG-
LALKOZÁSOKAT szervezünk. 
Várunk minden leendő 1. osz-
tályost, szüleiket, ismerőseiket, 
akik szeretnék megismerni is-
kolánkat, a tanítónéniket, az is-
kolai élet színes pillanatait.

Foglalkozások időpontja:
2014. 01. 30. 15:00 – 15:45
2014. 02. 13. 15:00 – 15:45
2014. 03. 27. 15:00 – 15:45

Várunk szeretettel minden 
kedves Mazsola Akadémiás 
gyermeket!

Meghívó
A Karcagi Nagykun Bajtár-

si Egyesület éves beszámoló és 
vezetőség választó közgyűlését 
2014. január 31-én 14 órakor a 
Városháza (Karcag, Kossuth tér 
1.) 1. számú nagytermében tart-
ja, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Vezetőség

Gombász szakkör
Szerdánként 17 órakor a Vá-

rosi Csokonai Könyvtárban 
gombász szakkört tartunk.

Szakkörvezető: Széll Atti-
la gombavizsgáló szakellenőr. 
Tel.: 06/30-325-7724.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanát:
 Karcag, Széchenyi sgt. 87. sz. alatti lakás
Helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, előszoba, hálófülke, kamra-

szekrény, fürdőszoba, WC.
A lakás alapterülete: 33,68 m².
Komfortfokozat: komfortos.
Közművei: víz, villany.
Fűtési módja: egyedi fűtésű.
A fenti pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 29. 

16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Karcagi 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kis-
térségi Irodájában (I. emelet 53. sz. iroda, tel.: 59/500-649).

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat hirdetőtábláján, valamint Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

Többek között Europark kon-
ferenciát rendeztünk, hogy 
Európa szakembereinek a fi-
gyelmét felhívjuk az első ma-
gyarországi nemzeti park év-
fordulójára. Voltak országos 
rendezvényeink is. Debrecen-
ben rendeztük meg a Nem-
zeti Parkok Hetét és igyekez-
tünk az írott vagy elektroni-
kus sajtó segítségével hírt ad-
ni az eseményekről.

- Hallottam ugyanakkor, 
hogy ismét munkák indultak 
a karcagi határral szomszédos 
néhai bombatéren.

- A napokban került a ke-
zembe egy tíz évvel ez-
előtt keltezett dokumentum, 
amit már akkor a bomba-
tér tájrehabilitációjával kap-
csolatban állítottunk össze. 
Most már viszont valóban 
egy nyertes pályázatról szá-
molhatunk be, amivel tavaly 
ősszel a terület lőszermentesí-
tése is elkezdődött. Két prog-
ramterületről, „nagyberu-
házásról” van szó, amelyek 
végrehajtásával kétmilliárd 
forintból történik meg a men-
tesítés és a tájrehabilitáció.

- Az utóbbi milyen beavat-
kozásokat jelent?

- A bombatölcsérek nagy 
részét vissza fogjuk temet-
ni. Majdan gyep művelési ág-
ba szeretnénk visszasorol-
tatni, mert jelenleg (érthető 
okokból) a gazdasági haszno-
sításra korlátozottan alkal-
mas kategóriába tartozik. Ja-
nuár 8-án ismét elkezdődött 
a munka, amit – ha az időjá-
rás megengedi – a nyár elejé-
ig szeretnénk befejezni. Azu-
tán a megtisztított területen 
elkezdődnek a földmunkák, 
amikkel a bombatölcséreket, 
a céldombokat, a fedezékek 
és a lövegállások földműveit 
fogjuk eltüntetni.

- A táj rekonstrukció-
ja másként is előfordul-
hat. Jut eszembe, például a 
gyalgakáccal benőtt Villogó 

csatorna. A gyalgakác renge-
teg gondot okoz és épp öntől 
tudom, hogy tájidegen. Ilyen 
jellegű rehabilitációt is tervez-
nek?

- Az invazív vagy tájide-
gen növények visszaszorítá-
sa mindig is a célunk volt, 
mert az őshonos növényfajo-
kat szorítják ki, megváltoz-
tatva ezzel a természetes vagy 
a természet közeli élőhelye-
ket. Az erdők esetében egy 
250 millió forintos pályázat-
ból el is indítottuk ezt a mun-
kát. A célja a természetes és 
természetszerű erdők, fás le-
gelők kialakítása. Nos, ebben 
az egyik feladat a tájidegen 
növényfajok visszaszorítása. 
A kivitelezés most a Közép-
tiszai és nagykunsági tájakat 
érinti, illetve a hajdúsági és 
nyírségi területek felé halad 
tovább.

- A Közép-Tiszáról jut 
eszembe az ártéri erdők sa-
nyarú sorsa. Így télidőn – gon-
dolom – továbbra is sok mun-
kát ad ezek megóvása.

- A Természetvédelmi Őr-
szolgálat folyamatosan, elég 
eredményesen ellenőrzi a te-
rületet. Az iparszerű fatolvaj-
lást ma már különböző tech-
nikai eszközök bevetésével 
tudjuk visszaszorítani. A ki-
sebb, úgymond folyamatos 
falopásoknak azonban csak 
személyes jelenléttel lehet ele-
jét venni. Ennek a legjobb 
módja most azt, hogy az őr-
szolgálat folyamatosan közös 
akciókat hajt végre a Készen-
léti Rendőrség egységeivel. A 
nagykunsági területről és a 
Tisza hullámteréről is biztató 
eredményekről számolnak be 
a munkatársaim.

- A mindenféle (hivatalos és 
magán) híradásokból hallot-
tam, olvastam, hogy sok mun-
kát adott az igazgatóság keze-
lésébe tartozó területek hasz-
nosítása, illetve az ezekre 
benyújtott pályázatok értéke-
lése. Tavaly egyvégtében folyt, 
most hol tart ez a munka?

- 2013 valóban a földha-
szonbérleti pályázatok éve 
volt. A HNPI működési te-
rületén a Földet a gazdáknak 
program keretében 65.143 
hektárra lehetett földhaszon-
bérleti pályázatot benyúj-
tani. 653 birtoktestet alakí-
tottunk ki és ezekre, három 
ütemben, összesen 2064 pá-
lyázat érkezett. A pályáza-
tok elbírálása, értékelése és 
a döntés határidőre megtör-
tént – a „végeredmény” ma 
már a HNPI honlapján is ol-
vasható. Eddig összesen 829 
nyertes pályázat kihirdetése 
történt meg.

- 2014 a Túzok Éve! Ez Kar-
cagot annál is jobban érdekel-
heti, hogy a mi határunkban 
is van belőlük. A régóta foko-
zottan védett madárral kap-
csolatban, vajon milyen újabb 
teendőket hoz majd a speciá-
lis év?

- A túzok fokozottan vé-
dett, veszélyeztetett madárfa-
junk. Egy példány természet-
védelmi értéke egymillió fo-
rint. Hazánkban 1400-1500 
példány a populációja, amit 
már évek óta sikerült stabili-
zálni, de nagyon sérülékeny 
az állomány, ezért fordítunk 
kiemelt figyelmet a védelmé-
re. Európai Uniós pályáza-
ti forrásból ebben az évben 
is folytatjuk a nagy testű ma-
darak védelmére (és tájeszté-
tikai szempontok miatt is) a 
légkábelek korábban elkez-
dett lecserélését földkábel-
re. Régebben Ecsezugban va-
lósult meg egy ilyen munka, 
aztán a Német-sziget nevű 
pusztarész következett, most 
pedig majd a Bengecseg ha-
tárrészen folytatjuk. Fontos 
feladat ez, mert a vezetékek 
nyilván nem csak a túzokok-
ra, hanem a darvakra, ludak-
ra és kisebb testű madarakra 
nézve is veszélyesek.

- Jó munkát! Köszönöm a 
beszélgetést!

Elek György

Kedves Vásárlóim!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy 

a Kaláris Néptáncosok 
és Kézművesek 

kellékboltja 
2014. január 14-től új 

helyen, de továbbra is a 
BHG üzletsoron folytatja 

tevékenységét (volt 
ügyvédi iroda helyén).

Kabai Istvánné e.v.
Tel.: 06/30-205-7129

Folytatás az 1. oldalról

Az eseménydús 2013 után itt a Túzok Éve
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Igényeljen
fürdőbelépő-támogatást!

Kedves Nyugdíjasok!

részére Erzsébet Kártyán” pályázatát.

 
 

-
 
 

Kérjük, forduljanak bizalommal munkatársainkhoz!

honlapon keresztül lehet jelentkezni.

A Karcagi Járási Hivatal karcagi 
Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. január 13-tól a Karcagi 
Járási Hivatal karcagi Okmányirodájának ügyfélfogadási 
rendje az alábbi módon változik:

hétfő: 8:00 órától 20:00 óráig
kedd: ügyfélfogadás szünetel
szerda: 8:00 órától 16:00 óráig
csütörtök: 13:00 órától 16:00 óráig
péntek: 8:00 órától 12:00 óráig.

A hosszabb ügyfélszolgálattal kívánjuk elősegíteni a já-
rás lakossága számára a hatékonyabb ügyfélkiszolgálást. 
Ügyintézéshez időpontfoglalás lehetőségei:

Telefon:
 59/401-245 (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, 

lakcímkártya)
 59/500-662 (egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány)
 59/500-661 (lakcím fiktiválás, ügyfélkapu)
 59/500-652 (jármű igazgatási ügyek)
Internet: www.magyarorszag.hu
Személyesen (Karcag, Kossuth tér 1.):
 fsz. 41/a. sz. irodában: személyi igazolvány, útlevél, veze-

tői engedély, lakcímkártya 
 fsz. 44. sz. irodában: egyéni vállalkozás, parkolási igazol-

vány, ügyfélkapu, lakcím fiktiválás 
 fsz. 40. sz. irodában: jármű igazgatási ügyek.

Dr. Bihari Gitta
Okmányiroda osztályvezetője

Megjelent a 2014. évi 
Karcagi Kalendárium.
Megvásárolható 
a Csokonai Könyvtárban 
1000 Ft/db áron

KÖZMEGHALLGATÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a város la-
kosságát, hogy 

2014. január 30-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel
a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött ülést tart 

a Városháza 1. sz. tanácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.).
A testületi ülésen – „Előterjesztés Karcag Városi Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez” című napiren-
det közmeghallgatással egybekötve tárgyalja – az állampolgárok 
és szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Karcag, 2014. január 13.
Dobos László
polgármester

Véradás
Véradás Karcagon a 
Művelődési Házban 

2014. január 
24-én (pénteken) 

8:00 – 13:00 óráig, 
Berekfürdőben a 

Művelődési Házban 
14:00 – 17:00 óráig 
várjuk a véradókat. 

„Adj vért, adj esélyt!”

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2014. január. 21-én (kedden) 16.30 órára
a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumba

KABAI LÁSZLÓ
képzőművész - tanár

kiállításának megnyitójára
A tárlatot megnyitja: 

HÉZSŐ FERENC
Munkácsy - díjas  festőművész

A kiállítás 2014.04.26 -ig,
keddtől - szombatig 10 és 17 óra között  tekinthető meg.

Hétfőn és vasárnap a múzeum zárva tart.

Bevallom őszintén, hogy a 
világ legnagyobb heavy metal 
együtteséről, a Metallicáról 
már jóformán letettem az el-
múlt évek alatt. Az utóbbi pár 
albumuk nem igazán fogott 
meg, a dobos Lars Ulrich is 
többet foglalkozott már a kor-
társ festészettel, mint a dobo-
lással, és az élőben nyújtott 
teljesítménye is katasztrofá-
lis volt. Meg egyáltalán 
nem tudtak olyat mutat-
ni az elmúlt tíz év folya-
mán, amivel képesek let-
tek volna elkápráztatni.

Aztán tavaly hallot-
tam, hogy Antal Nimród 
a Metallicával forgat fil-
met, de akkor is inkább 
az ütötte meg a fülem, 
hogy magyar rendezővel 
dolgozik a banda. Végül tavaly 
ősszel kijött a Through the 
Never című – kritikusok által 
megfogalmazva – fikciós kon-
certfilm. Jó ideig nem is néz-
tem meg, csak nem rég szán-
tam rá magam, mivel néhány 
barátom mondta, hogy zseniá-
lisra sikeredett.

Nos tényleg egy látványos, 
nagyon erős és magával ragadó 
alkotásról van szó. De! Ahhoz, 
hogy igazán minden részleté-
ben élvezze és értse is a néző, 
szóval ahhoz igazi Metallica 
rajongónak kell lenni. (Sajná-
latos, hogy itthon néhány meg-

határozó sajtóorgánum bot-
fülű, vagy épp hozzá nem értő 
kritikusokra bízta a film meg-
ítélését.)

Maga a film lényegében egy 
olyan koncertet mutat be, ahol 
a zenekar munkásságának leg-
kiemelkedőbb dalai szólalnak 
meg.. Ehhez egy olyan színpadi 
környezetet rendeztek be, ahol 
felvonultattak minden látvány-

elemet, amelyet a Metallica va-
laha is használt. Ez már önma-
gában elég lett volna egy ki-
váló koncertfilm leforgatásá-
hoz, de ennél többet akartak. 
Kitaláltak egy kerettörténe-
tet, amelynek a főhőse egy fi-
atal srác (Dane DeHaan ala-
kítja), aki futárként dolgo-
zik a zenekarnak. Egy este ha-
laszthatatlan feladattal bízzák 
meg. El kell hoznia valamit a 
városból a koncert helyszíné-
re, azonban az egyszerűnek 
ígérkező fuvar egy szürreá-
lis kalandba csap át. A srác egy 
posztapokaliptikus világban 

találja magát, ahol kegyetlen 
fazonokkal találkozik, és hul-
lámzik az erőszak az utcákon. 
A kerettörténet nem túl hosszú 
a film terjedelméhez képest, 
azonban össze vág a koncert 
hangulatával, és a zenekar szö-
veginek egy része is megeleve-
nedik egy-egy képsorban. (Ezt 
felejtették el számításba venni 
azok a tollforgatók, akik lehúz-

ták a filmet. Vagy inkább 
nem is igazán ismerik a 
Metallicát úgy ahogy ké-
ne.)

Rengeteg kamerával 
dolgoztak mind a kon-
certfelvétel, mind pedig 
a kerettörténet forgatása 
során. Hangzásban, lát-
ványban és cselekmény-
ben tehát nincs hiány. A 

sztoriban pedig nem kell kü-
lönösebb megfejtést keresni, 
mert néhány firkász ezt fir-
tatja. Ahogy a cikk elején ír-
tam, már letettem erről a ban-
dáról. Azt gondoltam, hogy 
nem sikerül megújulniuk, ide-
je korán kiöregedtek. De még-
sem. Összekaparták magukat 
és csináltak egy minden per-
cében élvezhető filmet a ra-
jongóiknak. A Through the 
Never a Metallica felfogásá-
ban játszott heavy metal esz-
szenciája. Csak rajongóknak 
javaslom.

-dh- 

Csak rajongóknak



4 2014. január 17.

„Korszerű ismerettel a pol-
gári fejlődés útján” volt a cí-
me annak a konferenciának, 
amit „a jászkun kis haza” tör-
ténetírója emlékére rende-
zett 2013 nyárán a Damjanich 
János Múzeumban a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesület, és a 
Túrkevei Kulturális Egyesület.

Gyárfás István neve és 
munkái elsősorban a történé-
szek, illetve a Jászság és a két 
Kunság (hely)történetírói előtt 
ismert. A jászkunok történe-
te összefoglaló címmel írott 
négykötetes munkájának ér-
tékét és megbecsülését jel-
zi, hogy a Jászok Egyesüle-
te egy évtizede hasonmás ki-
adásban ismét megjelentette, 
de haszonnal forgathatók 
más ításai is (amelyek kö-
zül pl. a Dobó István egri 
kapitányságáról írott ta-
nulmányát szintén kiad-
ta valamelyik múzeum). 
Máig érvényes megálla-
pításokat köszönhetünk 
neki, de személyéről iga-
zából nem sokat tudunk. 
Ki volt ő? - kérdeztük dr. 
Örsi Juliannát, a megyei 
tudományos egyesület el-
nökét.

- Olyan tudósról van 
szó, akinek történet-
írói munkásságát a né-
hai Jászkun Kerület törté-
netét kutatók nem tudják 
megkerülni. Ki volt ő? Mit 
tudunk róla?

- Jogi végzettségű, ak-
tív közéleti ember volt, 
1822-1883 között élt. Elsősor-
ban Kiskunhalason volt a lak-
helye, de a munkája időnként 
- hosszabb-rövidebb időre - 
más városba (Gödöllő, Sza-
badka, Kiskunfélegyháza, Bu-
dapest) szólította. Jogászként 
sokat tett a magyar jogrend-
szer megreformálásért, pél-
dául a Jászkun Kerületből lét-
rehozott megyék megalakítá-
sáért. Levelei szociális érzé-
kenységéről is árulkodnak, de 
a vasútépítést éppen úgy szor-
galmazta, mint a gyümölcsös-
kertek létesítését, és több or-
szágos egyesület (Gazdasági 
Egyesület, Magyar Történelmi 
Társaság, Jogi Egyesület) meg-
alapításában részt vett. A leg-
maradandóbb azonban a tör-
ténettudomány területén, el-
sősorban a kunok történelme 
kutatásában végzett munkás-
sága, ami máig is több szak-
terület számára jelent forrást. 
Munkásságát a Magyar Tudo-
mányos Akadémia is elismer-
te és levelező tagjául válasz-
totta.

- A jászok és a kunok ma-
gyarországi történetét bemu-
tató, könyvével is hatalmas 
áttekintést köszönhetünk ne-
ki. Ennek négy kötetét 1870-től 
1883-ig adta ki, az utolsó kö-

tetet már posztumuszként je-
lentették meg. Mikor kezdte el 
az évek során hatalmassá érett 
kutató és feldolgozó munkát?

- Az 1850-es évek végétől 
foglalkozott a jászkun törté-
nelem kutatásával és élete vé-
géig ez volt a legfontosabb ku-
tatási témája. A történelem 
iránti érdeklődése már a Deb-
receni Főiskolán megmutat-
kozott. A reformkor szelle-
me rá is hatott. Amikor édes-
apja halála miatt hazaköltö-
zött Kiskunhalasra, a kezébe 
került Toót János Halasról írt 
könyve, (amit egy fővárosi új-
ságban ismertetett), majd egy-
re inkább elmerült a levéltári 
források tanulmányozásában 
és figyelemmel kísérte a meg-

jelent újságokat, könyveket. 
Igazi kutatóvá vált. Életében 
az említett négykötetes mun-
kának csak az első két köte-
te jelent meg, a harmadikat 
még korrektúrázta, a negyedi-
ket már, - a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megbízásá-
ból, - Szél Farkas „gondozta”. 
1848-ig szerette volna feldo-
gozni a jászkunok történetét, 
de sajnos nem tudta befejezni. 
A 18-19. századi feldolgozása 
vagy nem készült el, vagy va-
lahol rejtőzik. Többen keres-
ték már, de egyelőre nem sike-
rült a nyomára akadni.

- Helytörténészként sokat 
forgattam/forgatom a könyveit 
és számos cikkét, tanulmányát 
beszereztem. Ma is elképedek, 
hogy a kor lehetőségei között 
hogyan tudta az ezekhez szük-
séges hatalmas forrásanya-
got összegyűjteni, hiszen jo-
gászi (hivatali) munkája mel-
lett kutatásokat kellett végez-
nie az országos levéltárban és 
a községi írástárakban. A köte-
tekhez csatolt Okmánytár gaz-
dagsága igazolja, hogy pl. latin 
és német iratok sokaságát for-
dította le. Remekül ismerte és 
hivatkozta a szakirodalmat, s 
a kutatás közben számos „ap-
róságról” (pecsétek, térmérté-

kek, nyelvészeti megfigyelések, 
parasztvármegye, Dobó eg-
ri kapitánysága etc.) is írt. Tu-
dunk-e valamit a munkamód-
szeréről?

- Sajnos viszonylag kevés 
kézirata maradt meg, az is kü-
lönböző gyűjteményekben. 
Több hónapos munkával si-
került összegyűjtenem eze-
ket a különböző levéltárakból, 
könyvtárakból, múzeumokból. 
Vonatkozik ez természetesen 
az újságokban és más periodi-
kákban megjelent írásaira is. 
Szerencsére megmaradt a leve-
lezése, amely több mint ötszáz 
általa írott, illetve neki kül-
dött levelet tartalmaz. Ezekből 
feltárul előttünk Gyárfás tu-
dományos kapcsolatrendsze-

re, véleménye és kutatá-
si módszere is. Járt vidé-
ki és országos levéltárak-
ba, könyvtárakba (Pestre, 
Egerbe, Jászberénybe). 
Időnként kölcsönzött, de 
rendszeresen vásárolt is 
szakkönyveket. E célból 
nemcsak a közintézmé-
nyeket kereste fel, de ba-
rátaitól, tudóstársaitól is 
kért szívességet és viszo-
nozta is azt. 

- Hogyan fogadták 
négykötetessé bővült vál-
lalkozását a kortársak? 
Támogatták-e úgy a kuta-
tásokban, mint a kiadás-
ban?

- Gyárfás István oly 
korban élt, amikor Ma-
gyarországon fellendü-
lőben volt a tudományos 

élet. Egymás után alakultak 
meg a tudományos társula-
tok, a múzeumok, és adták ki 
ma is meglévő szaklapjaikat. 
Ő ennek a tudományos élet-
nek aktív tagja, sőt, kezdemé-
nyezője volt. Cikkei Pesten, 
Győrben, Jászberényben, Ha-
lason jelentek meg. A Jászku-
nok története kiadásához elő-
fizetőket gyűjtött és a Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyei 
közgyűléstől is kért és kapott 
támogatást.

- Ismerik-e őt a ma - két me-
gye között felosztott - Jászkun 
Kerületében?

- Gyárfás a legismertebb 
és legtöbbet idézett 19. szá-
zadi jászkun történetkuta-
tó. Azt mondom, hogy a leg-
ismertebb, de mégsem elég-
gé ismert. Az a fantasztikus 
szellemi hagyaték, amit ránk 
hagyott még felfedezésre, köz-
lésre, népszerűsítésre vár. Ép-
pen e célból rendeztük a nyári 
emlékülést is. Tervünk, hogy 
megjelentessük a konferenci-
án elhangzott előadásokat, és 
minél több Gyárfás anyagot 
tegyünk közzé. 2014-ben egy 
könyvvel szeretnénk tiszteleg-
ni a nagy tudós emléke előtt. 

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Emlékezés Gyárfás Istvánra

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Január 18-19. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Január 25-26. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

„Jász-Nag yku n-Szolnok 
megye nevével is jelzi, hogy 
területére egykor magyarság-
tól idegen etnikumok, kunok 
és jászok költöztek, akik ki-
rályainktól kapott „ősi kivált-
ságaikat”, területi-közigaz-
gatási autonómiájukat, s ve-
lük összefüggésben etni-
kai tudatukat, legalábbis 
olyan szinten, hogy tud-
ták: ők, amellett, hogy 
magyarok, egyben ku-
nok és jászok is, egészen 
1876-ig, a „muszáj” Jász-
Nagykun-Szolnok vár-
megye megalakulásáig 
megőrizték. A korai tör-
ténelem-, a néprajz- és a 
régészettudomány egy-
aránt feladatának tartot-
ta, hogy feltárja, elemezze 
a kunok és a jászok tör-
ténetét, kultúrájukat, an-
nak változásait, lényegé-
ben véve magyarrá válá-
suk folyamatát” - olvas-
suk Selmeczi László legújabb, 
a Nagykunság középkori előz-
ményének tekinthető Kolbaz-
szék történetéről írott köny-
vében. Az egyetlenként a 17. 
század végéig fennállott ti-
szántúli kun közigazgatási te-
rület nevét az itt megtelepe-
dett Olas nemzetség egykori 
kapitányáról, Kolbaz kun elő-
kelőről kapta. A nemzetségi 
területen kialakított szék első 
írásos említése 1440-ből szár-
mazik, s egy 1558-ban készült 
jegyzékből tudjuk a hozzá tar-
tozó 25 (kunsági) falu ne-
vét. A régész etnográfus szer-
ző ezen települések történetén 
keresztül mutatja be a kunok 
letelepedését, falvaik kialaku-
lását, életmódjuk változását – 
magyarrá válásuk évszázada-

it. Figyelemmel kíséri a terület 
változásait, az eltűnt, elpusz-
tult tatárjárás előtti magyar és 
a későbbi kun falvakat és szál-
lásokat, az évszázadok alatt 
a Nagykunsághoz (Kolbaz-
székhez) csatolt, illetve nemesi 
birtokká lett kun községeket. 

Megállapításait a Karcag kör-
nyéki, nagykunsági ásatások, 
terepbejárások eredményei-
vel, megfigyeléseivel, sok fotó-
val, rajzzal, térképrészlettel tá-
masztja alá.

A szék falvai a hódoltság fo-
lyamán többször is elpusztul-
tak, s neve a 16-17. században 
Kolbaz-székről Nagykunságra 
változott, mégis a kun székek 
közül a legéletképesebbnek bi-
zonyult, „működését a kun és 
jász koronabirtokok I. Lipót 
által a Német Lovagrend szá-
mára történő eladása” zárta le.

(Selmeczi László: Őseink 
nyomában: A magyarorszá-
gi kunok Olas nemzetsége és 
Kolbaz-széke 1243/46 – 1686. 
Kisújszállás, 2013. 144. old.)

Elek György

Adattár a középkori 
Nagykunság településeiről
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Nagy-Britanniában aggoda-
lommal tekintenek a kelet-eu-
rópai bevándorlók újabb hul-
lámára, hiszen 2004-től kor-
látozás nélkül engedték be az 
újonnan csatlakozott orszá-
gok munkavállalóit, de má-
ra ez szinte egy kisebb nép-
vándorlást generált. 2011 nya-
rán is demonstráltak az angol 
szakszervezetek a frissen be-
települtek ellen, mivel a kelet-
ről érkező olcsó munkaerő je-
lentősen leszorította a bére-
ket. Akkor a magyarok és a 
lengyelek voltak a porondon, 
most pedig a román és bolgár 
bevándorlók tömegeitől tarta-
nak a szigetországban.

Persze ez a tendencia nem 
csak az Egyesült Királyság-
ra jellemző, hanem szinte az 
összes vezető nyugat-euró-
pai országra. Mint elöregedő 
nemzetek, továbbra is szíve-
sen látják a tehetős, vagy szak-
képzett, nyelvtudással rendel-
kező külföldieket, hiszen ott 
is ki kell valakinek termelni a 
nyugdíjakat. A gond viszont 
az egyre több elszegényedett, 
vagy a társadalom legalsó 
szintjeiről érkező migránssal 
van, akiknek jelenős része a 
különböző segélyekre és szoci-
ális juttatásokra építi a korán 
sem oly biztos, de mégis stabi-
labbnak tűnő jövőjét. A britek 
éppen ezért a szociális ellátá-
sok rendszerét tervezik meg-
nyirbálni. Több nyugati tár-
sadalom hasonló jellegű prob-
lémáit lehetne még felsorolni, 
de maradjunk az angoloknál, 
mert most ott a leghangosabb 
ez a téma.

A válság kezdetén, amikor 
az euró gyengélkedett, de az 
angol font stabilnak mutatko-
zott sok brit nyugdíjas költö-
zött Spanyolországba, hiszen 
az alacsonyabb spanyol árak 
miatt olcsóbban jutottak la-
káshoz és az angol nyugdíjak-
ból is sokkal jobban kijöttek a 
kontinensen. Ahogy mélyült 
a válság fiatalabbak is szeren-
csét próbáltak spanyol föl-
dön. Olcsóbban jutottak euró 
alapú hitelekhez, lakást, ko-
csit vásároltak, vállalkozáso-
kat indítottak. Ez leginkább 
2010 – 2012 között volt jellem-
ző, amikor egyes elemzők már 
az uniós fizetőeszköz végső 
gyengülését jósolták. Igen ám, 
de fordult a kocka és az eu-
ró újra magára talált. Ma ott 
tart a helyzet, hogy sok-sok 
brit jutott kilátástalan hely-
zetbe. Nemrég egy angol csa-
ládot szólaltatott meg egy do-
kumentum műsor. A család-
fő elmondta, hogy Angliában 
felszámoltak mindent, pénzzé 
tették a vagyonukat és új életet 
rendeztek be Spanyolország-
ban. Vállalkozást indítottak, 
ami évekig elég jól működött. 

Aztán ahogy az euró kijött a 
mélyrepülésből minden ösz-
szeomlott körülöttük. Ma már 
heti két-három napot tud dol-
gozni – nincs több megrende-
lés – nehezen tudják fizetni a 
hiteleiket is és ráadásul még 
az ingatlanjaikat sem tudják 
eladni, hogy két gyermekük-
kel visszaköltözzenek szülő-
hazájukba. Azt is hozzátette, 
hogy abban sem olyan biztos, 
hogy Angliában újra el tudna 
helyezkedni a saját szakmájá-
ban a rengeteg bevándorló mi-
att, akik lényegesen olcsóbban 
dolgoznak.

Míg a brit társadalom és a 
politika egy része ferde szem-
mel néz a keletről érkező 
migránsokra, addig az OECD 
legfrissebb tanulmánya sze-
rint „az EU nagyot profitál a 
kelet-európai bevándorlókból”. 
A tanulmány szerint éppen 
ezek dolgoznak jól és mobili-
tásuknak köszönhetően teher-
mentesítik a maguk mögött 
hagyott országok munkaerő-
piacát, sőt olyan munkát is el-
vállalnak, amelyre nehéz len-
ne helyi munkaerőt találni.

Nos nem ismerem a tanul-
mány részleteit, magam is 
csak a különböző hírcsator-
nák kivonataiból szereztem 
tudomást erről, de a dolog-
nak van egy másik vetülete 
is. Az angolok most a romá-
nok és bolgárok inváziójától 
tartanak, közben ferde szem-
mel néznek a már ott élő és 
dolgozó lengyelekre és ma-
gyarokra is. Lévén a nagyobb 
lengyel közösség könnyeb-
ben meg tudja védeni magát 
az esetleges diszkrimináció-
tól, de a kisebb magyar koló-
nia erre szinte képtelen. Egy-
re több magyar munkavállaló 
panaszkodik arra, hogy meg-
különböztetik őket az ango-
loktól. Kevesebb pénzért lé-
nyegesen többet dolgoznak és 
a hivatalos ügyeik intézése is 
lassabban halad, mint a bri-
teké.

Személy szerint én azzal az 
interneten gyakorta olvasható 
véleménnyel tudok egyetérte-
ni, hogy a brit munkaerőpiac 
és így a társadalom is feltöltő-
dött. Olcsón elszipkázták ke-
letről a fiatal, jó munkaerőt és 
lassan bezáródik a kapu. Több 
külföldi már nem kell. (Persze 
a félgyarmati keleti piac azért 
még mindig jól jön.)

Az ünnepek alatt összefu-
tottam egy barátommal, aki 
fiatal diplomásként külföld-
ön akar szerencsét próbál-
ni. Megkérdeztem, hogy csak 
nem Angliába szándékozik-e 
költözni, mire ő viccesen csak 
ennyit mondott: „Egy fran-
cot! Nem akarok a brit korona 
alattvalója lenni.”

-dh-

Alattvalók
Németh Mihály utazásai 

kapcsán esett már szó Európá-
ról, Ázsiáról, Dél-Amerikáról 
és hát most jön „a jó meleg Af-
rika”. Utazónk ugyanis 2012 
novemberében az állatvilágá-
ról, nemzeti parkjáról és a ter-
mészetfilmekből jól ismert Ke-
nyába vette az irányt.

- Észak-Afrikában, Egyip-
tomban már megforultál. Mi 
vezetett most az egyenlítő kö-
zelébe?

- Az első tervem Tanzánia 
volt, ami szintén turista cél-
pont, mégis ismeretlenebb, 
mint Kenya. Amikor viszont a 
neten elkezdtem felderíteni az 
odautazást, különös tekintettel 
a repülőjegyárakra, nagyon ha-
mar rájöttem, hogy jó lesz ne-
kem Kenya is. Viszonylag ol-
csón megúsztam a repülőutat, 
mert egy egyiptomi légitársa-
ság gépével utaztam – kairói 
átszállással. Így olcsó volt.

Kenyában pedig a világhí-
rű nemzeti parkok a legérde-
kesebbek, de az ember nyilván 
kíváncsi pl. az ország települé-
seire, az ottaniak életére, és az 
„egyéb” látnivalókra.

Az ország egyébként valaha 
angol gyarmat volt, 1963-ban 
nyerte el a függetlenségét, je-
lenleg köztársaság. Az első el-
nöke Jomo Kenyatta volt. A 
582,6 ezer km² területű Kenya 
szomszédai a hírekben gyakor-
ta feltűnő Etiópia, Dél-Szudán, 
Szomália, Tanzánia és Ugan-
da. Lakóinak számát 34 milli-
óra becsülik.

- Tehát Kairóból érkeztél 
meg Kenyába.

- Mégpedig nagyon korán, 
hajnali 3 vagy 4 óra körül. 
Nairobi repülőtere kb. annyi-
ra van a fővárostól, mint itt ná-
lunk Ferihegy Pesttől. Egyéb-
ként egy meglepően modern, 
jól felszerelt reptér, aminek a 
belső kiképzése is nagyon jó – 
egyből azt árasztja, hogy ez itt 
Afrika. és ezt megerősíti, hogy 
már hajnalban mellbe vágja az 
embert a fülledt meleg. Nos, 
ezen a repülőtéren egyből dek-
koltam is pár órát, amíg kivilá-
gosodik.

- Miért?
- Kenyáról és Nairobiról 

tudni kell, hogy minden, csak 
nem biztonságos hely. A fővá-
rost ugyanis a Kibera, Huruma 
és Kayole nevű nyomornegye-
dek veszik körül, amikről any-
nyit mondanék, hogy Soweto, 
Johannesburg külvárosa, ezek-
hez képest egy Monte Carlo. 
Ilyen helyeken egyáltalán nem 
tanácsos éjszaka utazgatni, a 
reptérről viszont busszal kellett 
volna bemenni. Ezért vártam 
meg a világosságot. Amúgy 
összeismerkedtem három szlo-
vák sráccal, akik zoológusként 
érkeztek ki Kassáról, az egye-
temről. Velük együtt kóstoltam 
meg a helyi Tusker-Agyar ne-

vű sört. Szóval itt ahogy vár-
tuk a hajnalt meg a buszt, jött 
egy jól öltözött fekete férfiú, 
egy felhajtó, aki mindenféle 
szállodáknak szállít vendége-
ket. Ő busszal, nem is sok pén-
zért bevitt bennünket a város-
központba. Jól jártunk, mert a 
fővárost övező bádogviskó ne-
gyedről látszott, hogy nagyon 
szegény ország. Bádogváros, 
feneketlen nyomor. Nairobi öt-
milliós lakosságának kb. a há-
romnegyede az előbb említett 
nyomornegyedekben él, víz, 
áram, és minden nélkül, pokoli 
szegénységben.

- Hol szálltál meg?
- A repülőtéren megismert 

felhajtó ajánlott szállást, ami 

árban és egyébként is egész jó-
nak mutatkozott, ráadásul volt 
a közelében egy bevásárló köz-
pont. Az utóbbi azért volt fon-
tos, mert leginkább innen et-
tem.

- Milyen város Nairobi?
- Tudni kell, hogy kb. száz 

éve, a nagy vasútépítés ide-
jén alakult ki, a nevét egy otta-
ni patakról kapta. A brit gyar-
mati időszaknak igazából nem 
sok nyoma van, legfeljebb a 
városháza emlékeztet rá. De a 
modern Nairobi teljesen olyan, 
mint egy közepes amerikai vá-
ros: betondzsungel felhőkarco-
lókkal. Az utóbbiak közül is 
egyetlen olyan van, ami látvá-
nyos, de az egyben Kenya leg-
nagyobb, illetve Afrika máso-
dik legnagyobb épülete. Ez a 
Jomo Kenyatta konferencia és 
kereskedelmi központ. A he-
lyiek úgy hívják, hogy „Torta”. 
(A tetejéről készítettem is né-
hány fotót.) Az utak, a belvá-
rost kivéve elég gyengék, ká-
tyúsak és a buszok is borzal-
mas állapotúak, de olcsók és 
fürtökben lógnak róluk az em-
berek. A külvárosból milliók 
járnak be dolgozni, úgyhogy 
csúcsidőben pokoli a zsúfolt-
ság. De nagyon érdekes volt 
például az, hogy Nairobi ut-
cáin tilos a dohányzás. Pár he-
lyen láttam is, hogy az otta-
niak az erre kijelölt dohány-
zóhelyen cigarettáztak. Csak 
ott, mert amúgy hamar meg-
büntette őket a rendőr, akik-
ből nagyon sokat lehetett látni, 
ahogy biztonsági őrökből is.

- Hogy boldogultál az angol-
lal?

- A szuahéli mellett a má-
sik államnyelv az angol, tehát 
gyakorlatilag a nyolcéves gye-
rektől a hetvenéves bácsikáig 
mindenki beszéli. Igaz, hogy 
förtelmes kiejtéssel, de az ala-
pot mindenki ismeri, úgyhogy 
az „utca emberével” is el lehe-
tett boldogulni, aki viszont ko-
molyabb beosztásban dolgo-
zik, mint pl. a biztonsági őrök 
vagy az említett felhajtó, an-
nak már illik jól beszélni. Az 
újságok fele angolul jelenik 
meg, de vannak angol nyelvű 
tévé és rádióadók is. A kom-
munikációval tehát nem volt 
gond.

- És mik voltak a főváros lát-
nivalói?

- Igazából nem sok minden. 
Van egy Afrika múzeum ki-
tömött állatokkal, de az Ke-
nyában nem nagy ötlet, mert 
inkább megnézem őket élő-
ben. Másik látnivaló lett volna 
Karen Blixen dán írónő, A tá-
vol Afrikától című regény szer-
zőjének múzeuma, pontosab-
ban a farm, ahol a férjével él-
tek. Szerettem volna megnézni, 
viszont csak szervezett út ker-
tében lehetett oda ellátogatni – 
úgyhogy inkább kihagytam. A 
látnivalók közé tartozik még a 
Memorial Center az 1998-ban 
felrobbantott amerikai nagykö-
vetség helyén. Ott van egy em-
lékdomb, és egy apró kis múze-
um meg fotók is kiállítva. Köz-
vetlenül a főváros mellett talál-
ható a Nairobi Nemzeti Park, 
ahová azért lett volna jó be-
menni, mert ott él legnagyobb 
létszámban a fehér orrszarvú. 
Azt tudni kell, hogy egész Ke-
nyában, de itt különösen drága 
a belépő a nemzeti parkokba. 
Ennek ellenére jó lett volna be-
menni, de hiába próbálkoztam 
órákig a bejáratnál, egyetlen 
egy sokülőhelyes terepjáróba se 
vettek fel a fehér turisták, már 
nem volt hely, ahogy mondták. 
Pedig lett volna... Hát ez a fe-
hér ember mentalitása. Két na-
pot töltöttem Nairobiban, de 
mert nem volt túl ingergazdag 
az időzés, hamar el is pályáz-
tam, fel északra.

(folytatjuk)
Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”
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A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár a TÁMOP 
5.2.5. B-10/2-2010-0110 azonosító számú pályázat eredményeként 
44.261.363 Ft összegű támogatást nyert. A projekt célja az ifjúsági kor-
osztály megszólítása, a fiatalok közéleti részvételének fejlesztése, sza-
badidejüknek hasznos eltöltésére programok szervezése. A projekt meg-
valósításnak ideje 2013. január 1-jétől 2014. július 31-ig tart. Az elmúlt év 
során az alábbi eredményeket értük el:
2013. január 1-jével megnyílt az Ugrópont Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda a Városi Sportcsarnokban, ahol olvasósarok, internetes 
szoba is ki lett alakítva. Minden héten legalább két tanácsadás várja a fi-
atalokat: jogi, párkapcsolati, pszichológiai és pályaválasztási- pályaori-
entációs- munkaerő-piaci és önkéntes tanácsadás. Eddig közel 560 fia-
tal vette igénybe a szolgáltatást, összesen több mint 130  tanácsadási al-
kalom során.
2013. április 9-én a Magyar Költészet Napja alkalmából a Fiatal írók, köl-
tők bemutatkozása című irodalmi estre, a „Zavarba ejtő világunk…” című 
vers- és novellaíró pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására ke-
rült sor. A legjobb pályaműveket a 2014-es Karcagi Kalendáriumban ol-
vashatják el az érdeklődők. 
2013. május 27-én ünnepélyes keretek között megalakult a Városi Diák-
önkormányzat. Az alakuló ülésre a Városházán került sor, ahol a karcagi 
iskolák delegáltjai titkos szavazással megválasztották a diákelnököt, Ba-
log Dórát, a Györffy István Tagiskola tanulóját, alelnöknek Szendrei Bi-
ankát, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, és Fazekas Adélt, a 
Györffy István Tagiskola diákját.
2013. június 28-án került átadásra a Sportcsarnok udvarán létesített sza-
badtéri kondicionáló park. A hat darab testépítést szolgáló berendezés 
közül ötöt a TÁMOP pályázat tett lehetővé. Az eszközöket edzési időben 
bárki szabadon igénybe veheti térítésmentesen. A gépek ergonomikus ki-
alakítása lehetővé teszi, hogy több korosztály is biztonsággal használ-
hassa. Működésük egyszerű, nem igényel különösebb fiziológiai ismere-
teket.

A nyár folyamán két tábort szerveztünk fiataloknak Szolnokon. Egyik 
egy hagyományőrző tábor volt, másik egy önkéntes tábor önkénteseknek 
és a Városi Diákönkormányzat tagjai részére.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diák-
otthon és Gyermekotthon karcagi tagintézményével kialakított együtt-
működés alapján az intézmény diákjai részére „Én, a Családom, a Kap-
csolataim és a Világ” egy csoport, ami rólunk szól címmel családtervezé-
si kompetenciák fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozásra került sor 15 
alkalommal.
A nyár folyamán Filmkészítő Műhely néven mozgóképes foglalkozások 
indultak, melyen 22 fiatal ismerhette meg a filmkészítés alapjait. Jelen-
leg is folyik filmkészítő műhely.
2013. október 27-28-án került sor a Nonstop Kispályás Labdarúgó Torná-
ra. 16 csapat, közel 200 résztvevő 24 órán keresztül küzdött egymással. A 
mérkőzések jó hangulatban, nagy érdeklődés között zajlottak.
2013. november 20-án az Ugrópont Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda több város középiskoláinak meghívásával - Karcag, Mezőtúr, Kis-
újszállás, Túrkeve, Szolnok, Kenderes, Törökszentmiklós, Kunhegyes, 
Tiszafüred, Püspökladány, Eger – megrendezte a Térségi Középiskolák 
Börzéje című napot, ahol a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló fiata-
lok részére kívánt segítséget nyújtani.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket tanácsadásainkra, rendezvényeinkre. 

Tanácsadásaink:
Párkapcsolati tanácsadás: Páros héten pénteken 16:00-18:00 óráig.
Pszichológiai tanácsadás: Páratlan héten szerdán 16:00-18:00 óráig.
Munkaerő-piaci, pályaorientációs, pályaválasztási, továbbtanulási ta-
nácsadás:
       Páros héten csütörtökön 16:00-18:00 óráig.  
Jogi tanácsadás:         Páratlan héten pénteken 16:00-18:00 óráig.

„Érted és a közösségért - karcagi fiatalok 
társadalmi integrációját segítő programok”

A Központi Sportiskolában 
kezdte a birkózást 1968-ban, 
a következő évtől az FTC-
be igazolt. Tíz évig verseny-
zett, 1979-től pedig hét évig 
a Fradiban, ugyanennyi ide-
ig a BVSC-nél dolgozott edző-
ként. Ezt követően tizenkét 
éven keresztül a Magyar Bir-
kózó Szövetség szakfelügyelő-
je, legutóbb – öt évig – a ceg-
lédi birkózók edzője volt. De-
cembertől a karcagi szakosz-
tály szakmai vezetője.

- Cegléd után Kurucz Ist-
ván, a szakosztály vezetője 
hívott meg Karcagra. Az ál-
lami vezetés nagyon komo-
lyan gondolja azt, hogy tizen-
hat sportágat – közte a birkó-
zást – kiemelten fog kezelni 
és finanszírozni. Ezt a karcagi 
szakosztály is komolyan veszi 
és teljes mellszélességgel azon 
vagyunk, hogy a karcagi bir-

kózást ismét a régi fényébe 
emeljük fel.

- Milyen szakosztályt vett át?
- Karcagon tradicionálisan 

nagyon stabil és erős háttere 
van ennek a sportágnak. Balla 
Andris személyében serdü-
lő világbajnok, Ferenczi Pis-
ta személyében ifi válogatott, 
több utánpótlás válogatott, te-
hát számos kiváló birkózó ér-
kezett innen a sportág élvo-
nalába, és még sorolhatnám 
hány kiváló képességű gyer-
meket nevelt ki a szakosztály. 
Ennek a munkának a hagyo-
mányait kell folytatnom. Nem 
lesz könnyű dolgom, elég ve-
gyes csapatot vettem át. Ezt 
úgy kell érteni, hogy a létszám 
az óvodás korúakkal indul és 
még felnőtt versenyzőnk is 
van.

- Mi a legelső feladat?
- Jelenleg nem túl nagy a 

létszám sem, tehát hatalmas 
erővel kezdtem el a toborzást 
– elsősorban szűkebb életko-
ri határokat szem előtt tart-
va, a 7-11 éves korúak között. 
Azt gondolom, ebben az élet-
korban a legjobb elkezdeni ezt 
a sportágat, mert később már 
nagyon nehéz eredményesen 
bekapcsolódni a vérkeringé-
sébe.

- Sikerült érdeklődőket talál-
ni?

- Hogyne. Elmondhatom, 
hogy december elejétől meg-
kétszereztük a szakosztály lét-
számát, de folyamatosan járok 
az iskolákba, lelkesítem a gye-
rekeket és még a mai napon is 
várok újabb jelentkezőket.

- Hogyan szervezik meg az 
edzéseket?

- Kész tények elé let-
tem állítva: hétfőn-szerdán-
pénteken dolgoznak azok, 
akik már régebb óta járnak 
edzésre (nagyon lelkes szü-
lői háttérrel, mert nagyon jó 
az összefogás). Kedden és csü-
törtökön van lehetőség, hogy 
a kezdőkkel foglalkozzak. Kö-
zülük a legrátermettebbek két-
három hónap múlva már csat-
lakozhatnak a haladók edzése-
ihez. Így szeretném a szakosz-
tályt feltölteni, mert Kurucz 

Pista barátommal az a ter-
vünk, hogy itt Karcagon egy 
komoly utánpótlás bázist hoz-
zunk létre. Olyat, ami régen is 
volt.

- Milyen célt tűztek ki az új-
jáépülő szakosztály elé?

- Először is a létszámot sze-
retnénk minimálisan, 40-
46 főre felduzzasztani, és eb-
ből a 46 főből egészen biztos, 
hogy a következetes szakmai 
munka nyomán nagyon jó 
kis csapat alakul majd ki. Az-
tán – akár az FTC-ben, akár a 
BVSC-ben vagy legutóbb Ceg-
léden – diákban vagy serdü-
lőben mindig utánpótlás baj-
nokcsapataink voltak. Elég 
becsvágyó vagyok, tehát itt is 
szeretném ezt elérni. Nem lesz 
könnyű, mert a sportfejleszté-
si program keretében minden 
szakosztály kapott ki több, ki 
kevesebb anyagi támogatást, 
és minden szakosztály rákap-
csolt. Nagy lesz tehát a kon-
kurencia, de a munkát elkezd-
tük...

Elek György

A cél egy erős utánpótlás-bázis kiépítése
Beszélgetés Szűcs Andrással, a birkózók szakmai vezetőjével
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-
1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
ér téke g ye z tetésse l .  Te l . : 
06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M 
Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgő-
sen eladó. Karcag, Kórház u. 1. 
Tel.: 06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 
szobás, kertes családi ház kül-
ső és tetőszigeteléssel, gaz-
dasági épületekkel, 2 garázs-
zsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 
06/20-451-8143.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. 
alatt 1 szobás, konyhás, spáj-
zos ház eladó. Tel.: 06/70-613-
6785.
Teljes körűen felújított (hő-
szigetelt nyílászáró, új kony-
ha, új fürdőszoba, stb.) Karcag 
belvárosi 3 szobás kertes ház 
melléképületekkel, garázzsal 
sürgősen, olcsón eladó. Tel.: 
06/30-336-3854.
Eladó Karcag, Kórház u. 1/a. 
4 ajtó alatti teljesen felújított, 
kétszintes, 3 szobás sorházi la-
kás saját udvarral. Csere is ér-
dekel keretes ház nagy udvar-
ral, a főtér 1 km-es körzeté-
ben. Árkülönbözet esetén rá-
fizetek. Tel.: 06/30-530-3834.
Karcagon, a Kántor S. utcában 
újépítésű, kétszobás, földszin-
ti lakás eladó. Tel.: 06/20-805-
2338.

Állat
Kopasz tot t  csirke eladó! 
Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.

Többszörösen győztes King 
galamb állományom egyben 
vagy darabonként eladó. Tel.: 
06/30-252-8698.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. 
SZÉP kártya elfogadó hely. 
(Geréné). Tel.: 06/30-535-4907.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tudományos igazolt prog-
ram az egyéni és a társadalmi 
problémák megoldására. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.
hu

Eladó 1 db parabola antenna, 
1 db Swin csepel 26-os bicikli, 
2 db grillsütő. Tel.: 59/314-094 
(délután).

Blézerek, kabátok, dzsekik, 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) 
eladó. Tel.: 06/59-311-477.
Reális áron eladó: 2 db új 
tölgyfa egyedi tornyos fara-
gott, üveges ajtajú fali téka; 
1 db zsúrkocsi; 1 db Zanussi 
Lehel jó állapotú hűtőszek-
rény; 1 db egyedi fából ké-
szült előszobafal; 1 db ko-
vácsolt vas előszobafogas; 2 
db fürdőszobai mosdókagy-
ló; 1 db zuhany csaptelep; 10 
m² világoskék kisméretű új fa-
li csempe; örökégő öntöttvas 
szobakályha. Tel.: 06/70-300-
9730.
Méz házhoz szállítás Karcag 
területén! Termelői méz kap-
ható Karcag, Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos) 1.300 Ft/
kg, akác, selyemfű (folyékony) 
1.800 Ft. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.

Vegyes szemű termelői bio 
kukorica házhoz szállítás akár 
20 kg-onként is. 5.500 Ft/má-
zsa. Tel.: 06/30-963-5073.

Ú j  e l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 -
es rokkantkocsi eladó. Tel.: 
06/30-546-4990.

K a rc a g i  Í z e k  t á j é koz t at-
ja kedves vásárlóit, hogy 
termékeit megvásárolhat-
ják a Bioboltban a BHG so-
ron, a Kerek Cipó Kft. boltja-
iban: Attila u. 41.; Kórház u. 
8.; Kungát u. 8. sz. alatt, va-
lamint a Ciklámen Bt. bolt-
jaiban: Berekfürdő, Berek 
tér 6. valamint Karcagon a 
Vásárcsarnokban. A viszont-
eladóknál ugyan abban az ár-
ban kapják meg termékeinket, 
mint nálunk!

Eladó 1 db 220 V-os komp-
resszor (gyári, 8 bar – 25 lite-
res tartály), 1 db 220 V-os ka-
lapácsos daráló (gyári), 3 db 
boroshordó 130-140 literesek 
tartó ászokkal, 1 db szőlőzúzó, 
1 db 20 literes szőlőprés, 1 db 
dagasztó láb (faragott) nagy 
teknővel (ajándék-sérült), 2 
db 20 ligeres szikvizes ballon 
(rozsdamentes), 1 db kétágú 
létra (7 fogas). Tel.: 06/30-974-
0690.
Minden elfogadható áron 
eladó: német gyártmányú 
elektromos talpmasszírozó 
(új, keringésjavító), egy lapos 
rezsó (új), pizzasütő (új), ta-
karítógép pótalkatrészekkel, 
elektromos hősugárzó (nagy), 
német gőzvasaló (új), 2 l-es 
zománc tésztafőző lábas (új), 
5 db-os ételdoboz fedővel (új), 
világatlasz. Tel.: 59/401-053 
vagy 06/20-627-4716.
Alumínium üstház, 220-as 
terménydaráló, ásó, kapa, la-
pát, gereblye, csákány, fejszék, 
fogók, villáskulcs, csőfogók, 
franciakulcsok, stb. eladó. Kg., 
Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-532-
6644.
Búza van eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06/30-856-6978.
Eladó 0,8 tonnás kerti traktor 
utánfutó (kisipari). Tel.: 06/30-
252-8698.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár 
cserét, felhajtást, méretre 
munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vál-
lalom 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 segít-
séget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30- 647-
7324.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
Korrepetálást vállalok mate-
matikából és kémiából általá-
nos és középiskolások részére. 
Tel.: 06/30-647-7488.

Apróhirdetés

Jegyár: 1.500 Ft
(01.15-ig): 1.200 Ft

www.facebook.com/akacliget

KAPUNYITÁS: 2030

 2100

KAPUZÁRÁS: 030
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2014. Január 17. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Napkollektor átadása
18.25  Kistérségi megállapodás
18.45  Invitel sajtótájékoztatója
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Évkezdet
 Karcagi Hírek
 - Galambkiállítás
 - Véradók köszöntése
 - Napkollektor átadása
 - Közmunkások megvendé-

gelése
 Háttér
 Aluljáró ünnepélyes átadá-

sa
20.30  Véradók köszöntése

2014. Január 21. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.15  Karcagi hírek

19.40  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise 

20.40  Táncsics Körúti Tagóvoda 
műsora a IV. Disznótoros és 
Pálinka Fesztiválon

21:00  Diri-Dongó Együttes

2014. Január 23. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Eredményhirdetés a Disz-

nótor és pálinka fesztiválon
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia al-

polgármester
 Téma: Évkezdet
 Karcagi Hírek
 - Virágoznak a kertek
 - Mintamenza 
 - Adósságrendezés
 Háttér
 Doni Katasztrófa áldozatai-

ra emlékeztek
20.30  Szalagavató a Református 

Gimnáziumban

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
Házasságkötés

2014. január 11.
Biró Andrea és Szekrényesi 
Szabolcs
Kacsándi Nóra és Besenyei 
József

Születés

Kanalas Klaudia – Varga 
Ferenc
Kg., Kisvénkert 1. 
 Johanna Laura
Szappanos Rita Irén – Feke 
Alex
Kg., Rét u. 8.  Zoltán
Balog Szilvia – Ugocsa 
Rihárd
Kg., Kossuth u. 37. 
 Henrietta Viktóra
Erdős Tünde – Horváth Gá-
bor
Kg., Túzok u. 5. 
 Tünde Gabriella
Ács Zsuzsanna – Ökrös Imre
Kg., Epreskert u. 9.  Gergő
Jelen Erzsébet – Molnár 
György
Kg., Futó I. u. 33. 
 Bence György

Halálozás

Futó Imréné
 Kg., Kertész J. u. 1. (1923.)
Kiss Sándorné (Balogh Má-

ria)
 Kg., Kórház u. 8/b. (1953.)
Zsurzsucz Péterné (Kozma 

Gizella)
 Karcag (1934.)

Lapzárta: 
 2014. január 10. (hétfő) 12 óra

Január 18. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. u.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Január 19. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. u.

január 25. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Január 26. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

utca

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Győzelem minden fronton
NB II. Dél-kelet csoport

Kováts DSE Karcag – Kisújszállás SE 13:5
Karcagi győzelmek: Szepesi Bence – Imrei Ferenc 1 győze-

lem párosban. Egyéniben: Skumáth István 4, dr. Hubert Attila 
4, Szepesi Bence 2, Imrei Ferenc 2 győzelem.

Csornai Csaba: Az őszi nagyon szoros mérkőzés után na-
gyobb ellenállást vártunk a kisújszállási csapattól, de nagysze-
rű játékkal, két, száz százalékos teljesítménnyel magabiztosan 
nyertünk, még ha az eredmény kissé túlzott is.

Megyei I. osztályú bajnokság

Kováts DSE II. Karcag – Kisújszállás SE II. 10:8
Karcagi győzelmek: Nagy Norbert – Kováts Miklós 1 győze-

lem párosban. Egyéniben: Nagy Norbert 4, Kovács Miklós 3, 
dr. Farkas Béla 2 győzelem.

Csornai Csaba: A mindig nagyon erős és rutinos játékosok-
kal felálló Kisújszállás ellen nagy csatában izgalmas mérkőzé-
seken szereztük meg a bajnoki pontokat. Külön kiemelendő 
Nagy Norbert száz százalékos teljesítménye.

Következő mérkőzések: NB II-ben január 18-án Szentes ellen 
idegenben. Megyei I osztályban január 24-én Tiszafüred ellen 
szintén idegenben. Diákolimpiai megyei döntő február 1-jén 
Szolnokon. Megyei egyéni és páros bajnokság február 2-án 9 
órakor a karcagi Városi Sportcsarnokban.

B. I.

Asztalitenisz

Az elmúlt hétvégén Kar-
cagon került megrendezés-
re a Városi Sportcsarnokban a 
2014-es év első kosaras prog-
ramja, méghozzá nagyszerű 
karcagi győzelmekkel! Az Or-
szágos Bajnokság 4. fordulójá-
ban csapatunk a Szentesi KK 
fiú és a Mezőberényi KK fiú 
csapataival mérkőzött a „D” 
csoportban. A forduló előtt 
azt a célt tűztük ki, hogy ke-
rüljünk vissza a „C” csoport-
ba.

Az elmúlt fordulókban már 
„megvillantotta oroszlánkör-
meit” a csapat, s egyre ügye-
sebben játszottak, de vol-
tak balszerencsés meccsek is, 
amelyeken nagyobb koncent-
rációval ,győztesként hagy-
hatták volna el a pályát. Nos, 
ez most sikerült! Már az el-
ső meccsen a Szentes ellen vil-
lámrajtot vettek a fiúk (13:0), 
s ezt az előnyt megtartották 
a lányok is. A második meccs 
már szorosabb volt, a fiúk 
nem tudtak nagy előnyt ki-
harcolni, így az „oroszlányok-
nak” kellett a végjátékban na-
gyon-nagyot játszani! De si-

került! Így mindkét meccsen 
győztek, s visszatérhetünk a 
„C” csoportba!

Eredmények:
Mezőberényi KK - Szentesi 

KK 63:48 (23:16, 16:8, (b.2:1), 
12:14, 10:9)

Karcagi SE Oroszlánok 
- Szentesi KK 55:41 (21:9, 
15:12, (b.2:5), 12:4, 5:11)

Karcagi SE Oroszlánok 
- Mezőberényi KK 55:53 
(20:16, 14:19, (b.2:3), 16:8, 
3:7)

FIGYELEM!

A Megyei Bajnokságban 
első helyen álló felnőtt fér-
fi csapat 2014.január 18-án 
(szombaton) 16:00-kor ját-
szik itthon a Városi Sport-
csarnokban. Ellenfelük a 
Szolnoki Baglyok SE csapa-
ta lesz!

Mindenkit várunk szere-
tettel!

HAJRÁ KARCAG!

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

KOSÁRLABDA

Előtérben az utánpótlás
Országos Gyermek Bajnokság (U-12)

PINGVIN- KUPA
Folytatódik a 3. fordulóval! Mérkőzések 2014.január 

19. (vasárnap délelőtt), valamint 2014. január 23. (csütör-
tök délután) kerülnek megrendezésre.

2014. január 19. vasárnap
„I” csoport: 8:30 Kosárlabdák – Oroszlán, 9:15 Tűz-

kobrák – Kosárlabdák, 10:00 Oroszlán - Schampion 3.
„H” csoport: 8:30 Buldogok - Simon 2, 9:15 Párducok – 

Buldogok, 10:00 Simon 2 – Párducok.
„G”csoport: 8:30 Fekete Kobra - Dj. Kosarasok, 9:15 Feke-

te Párduc - Fekete Kobra, 10:00 Dj. Kosarasok - Fekete Pár-
duc.

„D”csoport: 10:45 Kisék – Kittiék, 11:30 Spárta – Kisék, 
12:15 Kittiék – Spárta.

„C”csoport: 10:45 Szakasz - Dream Team, 11:30 Megállít-
hatatlanok – Szakasz, 12:15 Dream Team – Megállíthatat-
lanok.

„B”csoport: 10:45 Ipari - Szuper Csapat, 11:30 Kupak – 
Ipari, 12:15 Szuper Csapat – Kupak.

2014. január 23. csütörtök
„E”csoport: 15:15 Vikiék – Veteránok, 15:55 Shampion 

2 – Vikiék, 16:35 Veteránok - Shampion 2.
„F” csoport: 17:15 Lucky - Shampion 1, 17:55 Shampion 

3 – Lucky, 18:35 Shampion 1 - Shampion 3.
„A”csoport: 18:00 Huligánok – Patriots, 18:45 Huligá-

nok – Tokle, 19:30 Patriots – Tokle.

HAJRÁ MINDENKI!


