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A néptáncgála péntek dél-
utáni műsoraival vette kezde-
tét a Györffy István Tagisko-
la névadójára emlékező és az 
intézmény munkáját bemuta-
tó ünnepi hét rendezvénysoro-
zata. A megnyitó előtt olvasták 
fel dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter üdvözletét: 
„Nézd a tánc nemeit, mint fes-
tik játszi ecsettel - A népek lel-
két...” - írja Berzsenyi Dáni-
el A táncok című versében. Ez 
a gondolat régóta tartó, part-
talan viták végére tesz pontot. 
Arra a kérdésre ad világos vá-
laszt, hogy milyen legyen Eu-
rópa a XXI. században – tá-
volabbi kitekintéssel élve, a 
harmadik évezredben. Meg-
győződésem, hogy az a he-
lyes irány, amelyet Magyaror-
szág követ. Európa akkor lesz 
erős, izgalmas, kulturálisan 

sokszínű, ha megőrzi „A né-
pek lelkét”, ha olyan országok 
közösségéből épül fel, ame-
lyek büszkék műveltségükre, 
szellemi és épített örökségük-
re, hagyományaikra, népmű-
vészetükre. Ilyenek vagyunk 
mi, magyarok a Nagykunság-
ban, a Kárpát-medencében.”

Az iskolahétnek különös ak-
tualitást adott, hogy az idén 
emlékezünk Györffy István 
néprajztudós születésének 130. 

évfordulójára, ahogy azt Pán-
ti Ildikó önkormányzati képvi-
selő, az ünneplő iskola egykori 
igazgatója, az ünnepi hét élet-
re hívója megnyitóbeszédében 
hangsúlyozta is: „Elemi isko-
láit a karcagi Református Fiú-
iskolában végezte. Gyermek-
korának meghatározó emlékei 
az Alföldhöz kötötték, s büszke 
volt „kun származására is”. Ta-
nulmányait a helybeli Nagykun 
Gimnáziumban folytatta, majd 
Késmárkon tett érettségi vizs-
gát.”

A fiatal Györffy a parasz-
ti munkába és a tanyasi élet 
mindennapjaiba is beletanult, 
hiszen szűrszabó mester ap-
ja gazdálkodott, és fia hónapo-
kat töltött a család ecsezugi ta-
nyáján. „1904-ben kezdte meg 
egyetemi tanulmányait Ko-
lozsváron, majd 1905-ben Bu-

dapesten. Kortársai és taná-
rai nagytudású diáknak tar-
tották. 1911-ben középiskolai 
tanári oklevelet szerzett, egy 
évvel előtte Kolozsváron pedig 
megvédte doktori disszertáci-
óját. Életében mindig megha-
tározó volt a szülőföld, kutat-
ta a kunok eredetét, tanulmá-
nyokat folytatott a kun nyelv-
ről – állítólag jobban tudta a 
kun miatyánkat, mint a ma-
gyart. Életművének kiteljesedé-

se az I. világháború után kez-
dődött igazán. Ekkor nevezték 
ki a Néprajzi Múzeum gyűjte-
ményének igazgatójává.”

A fővárosi állás és az egész 
országra kiterjedő tanul-
mányutak mellett is fenntar-
totta kapcsolatát a szülőföld-
del. Több írása jelent meg a 
helyi lapokban, 1922-ben pe-
dig Karcagon jelent meg má-
ig egyik legnépszerűbb mun-
kája, a Nagykunsági króni-
ka. Szintén a karcagi  nyom-
dában készült monográfiája a 
cifraszűrről. Ennek egy példá-
nya ma is védett kötete az isko-
la könyvtárának. De nemcsak 
a helyi értelmiséggel tartotta a 
kapcsolatot. „A néphagyomány 
megmentésének szándékával 
indította el útján a fiatal Kán-
tor Sándort, hogy vállalja fel és 
építse tovább a tiszafüredi faze-
kas hagyományokat.” 

Az egyetemi tanítványai ra-
jongtak érte, tudományos kö-
rökben pedig elismerték mun-
kásságát. „1935-ben megválasz-
tották a Magyar Néprajzi Tár-
saság alelnökévé. Élete utolsó 
éveiben elsősorban a magyar 
nemzet sorsa és jövője foglal-
koztatta. Történelmi jelentősé-
gű volt, amit hirdetett: „A nép-
hagyomány tart meg magyar-
nak”. Milyen igaz! Az alkotó, 
tevékeny munka életének utolsó 
pillanatáig elkísérte, hiszen író-
asztala mellett, munka közben 
1939. október 3-án érte a ha-
lál. 75 éve. Ebben az évben te-
hát nemcsak születésének, ha-
nem halálának is jeles évfordu-
lóját ünnepeljük. „Györffy Ist-
ván a múlttal foglalkozott, de 
mindig a jövőt kereste” - írta 
róla Czine Mihály jeles iroda-
lomtörténész.” 

Györffy Napok 2014

Folytatás a 4. oldalon

Továbbra is fogyunk, fogyo-
gatunk, mondják a város 2013-
ra népmozgalmi adatai. Karca-
gon 2013. január 1-jén 20.898, 
2014. január 1-jén 20.764 állan-
dó lakost regisztráltak, vagyis a 
népesség az 1901-es lélekszám 
(21.242 fő) alá zuhant. (Ennél 
azonban kevesebben lakhatnak 
a városban, hiszen nagyon sok 
családtag használja ki a külföl-
di munka lehetőségét. Számuk 
– szerintünk - akár ezer fő is le-
het.)

A tartósra tervezett kapcso-
latokban tavaly is inkább az 
élettársi viszony lehetett a nép-
szerűbb, mert mindössze 72 
pár állt az anyakönyvvezető 
elé. Igaz, a 2012-es 58 házasság-
kötéssel szemben ez némi nö-
vekedést mutat. Azt is meg kell 
írjuk viszont, hogy a 72 friss 
házasságra tavaly 53 régi há-
zasság felbontása esett. Némi 
növekedés látszik a születések 
számában is. Az anyakönyvi 
hivatalban 2011-ben 166, 2012-
ben 170, 2013-ban 177 karcagi 
baba születését regisztrálták.

A legnépszerűbb fiú utóne-
vek tavaly: a Botond, Milán, 
Máté, Gergő, a leányok ese-

tében pedig a Hanna, Csen-
ge és a Zoé voltak. Olyan kü-
lönleges nevek is előfordultak 
azonban, mint Vászoly, Ruben, 
Lionel, Magor, Ámos, Ken-
de, Aisa, Ajna, Rella, Hanka, 
Rubina, Zelina, Jáde, Bodza, 
Heidi. Zsembeliné Kovács Má-
ria anyakönyvvezető inter-
júnkban arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy az anyaköny-
vezhető utónevek jegyzéke az 
MTA Nyelvtudományi Intéze-
tének honlapján (www.nytud.
hu) található, de a hivatalban is 
rendelkezésre állnak, ha a szü-
lők olyan nevet választottak, 
amit az utónévjegyzék nem 
tartalmaz.

A halálesetek száma 2013-
ban növekedett: 2011-ben 270, 
2012-ben 236, 2013-ban 280 
karcagi lakos halálát anya-
könyvezték. (A város természe-
tes szaporodása ezek szerint: 
-103.) Érdekességként: 1888-
ban 583 gyermek született, 
ugyanakkor elhunyt 373 kar-
cagi lakos. A természetes sza-
porodás tehát 210 lélek. A vá-
ros lakossága abban az évben 
17.415 fő volt.

Elek György

Sok csapadék hiányzik 
a talajból

MÁV TÁJÉKOZTATÓ
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. február 16-tól 2014. már-
cius 2-ig Szajol – Püspökladány állomások között végzett pályaátépítési munkák miatt a vo-
natok módosított menetrend szerint közlekednek. Fegyvernek-Örményes–Kaba állomások 
között vonatpótló autóbusz közlekedik. 

Utazás előtt a MÁV-START Zrt. jegypénztárainál személyesen, vagy a 06/40-49-49-49-es te-
lefonszámon tájékozódhatnak!

Népmozgalmi adatok 
2013-ban

Január végéig, egész ponto-
san 22-23-áig úgy tűnt, az idén 
a tél helyett is tavasz lesz, de az-
tán mégis ráerősített a hideg, 
s egészen a múlt hét végéig ki-
tartott, vele a 12-14 cm körü-
li hó is. Aztán koratavaszias jó 
idő köszöntött ránk, ami kita-
karta a földeket, ahol – hétfőn a 
vonatból láttam – szépen virul-
nak a vetések. A téli csapadék-

kal hasonlóan álltunk, mint a 
hideggel. A két utolsó őszi hó-
nap, október és november még 
42 ill. 48 mm csapadékot ho-
zott, decemberben viszont már 
csak 0,2 mm-t rögzítettek a 
meteorológiai megfigyelők. Ja-
nuárban 30 mm esett, ebből 
10 mm körüli mennyiséget je-
lentett a hó, ami nagy szeren-
cse, hogy érkezett, mert a hő-
mérséklet is téliesre váltott (ja-
nuárban!). A leghidegebb nap, 
-11,9 C fokkal, január 11-e volt. 
A február eddig szintén csapa-
dékszegénynek bizonyult, 6-áig 
0,1 mm csapadékot regisztrál-
tak, az utóbbi napok esői talán 
6-7 mm-t jelentettek.

- Az őszi és az esősebb, ha-
vasabb utóbbi másfél hónap 
után kicsit biztatóbb a határ – 
mondja Kiss Mihály gazdálko-
dó -, de még mindig nagyon 
sok csapadék hiányzik a talaj-
ból.

- Sok munka maradt tavasz-
ra?

- Én úgy gondolom, annyi-
ra hosszú ősz volt, hogy min-

denki elvégezte, elvégezhette 
azt, amit akart. Elmaradás te-
hát nincs, vagy nem lehet sok. 
A hótakaró jókor, de elég sze-
les időjárás közepette érkezett, 
ami miatt sok területen nem 
maradt meg, hanem a táblaszé-
li árokban vagy a szomszédos 
erdősávban landolt. A vetések 
egyébként szépen zöldellnek, a 
repcék, a búzák, az árpák szé-
pek. Belvízfoltok is nagyon mi-
nimálisan jelentkeztek.

Egyelőre tehát biztató a ha-
tár képe, mondják mások is, de 
sok csapadék hiányzik. Julian-
na talán majd segít – aztán pe-
dig már ott a tavasz.

Elek György
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MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
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Par la men ti Nap ló

Az április 6-i választá-
sok közeledtével csökkentett 
üzemmódba kapcsolt a ma-
gyar Országgyűlés is. Február 
3. és 13. között négy ülésnapot 
tartott a Ház, és a mai hírek 
szerint már nem lesz több ösz-
szejövetel a választásokig. Per-
sze mi biztos a mai világban, 
nagy tétekben azért még ne 
fogadjunk arra, hogy a képvi-
selőknek nem kell megjelenni 
a parlament százéves falai kö-
zött, valamilyen sürgős-fontos 
határozathozatalra.

A fő téma Paks lett az el-
múlt napokban, a parlament 
falain kívül és belül is. Miu-
tán a magyar parlament 2009-
ben felhatalmazást adott a 
kormánynak a paksi atomerő-
mű blokkjainak bővítésére, új 
blokkok megépítésének elő-
készítésére, némiképp megle-
pő az a vehemencia, amivel az 
ellenzéki pártok támadják az 
atomerőmű bővítést. Igaz, az 
ellenzékiek közül a Jobbik tá-
mogatja, de az MSZP, amely 
2009-ben még megszavazta a 
bővítést, sőt, 2010-ben Bajnai 
és Mesterházy is támogatólag 
nyilatkozott, most hirtelen 
pálfordulással az ellenzők tá-
borához csatlakozott. Holott 
nem kellene szégyellni azt az 
öt évvel ezelőtti döntést!

Magyarország 1982 óta 
használ atomenergiát villamos 
áram előállítására, és az ed-
digi tapasztalataink jók. Biz-
tonságos volt a működés, a la-
kosság döntő többsége (70%) 
elfogadta, hogy az olcsóbb 
áramhoz szükségünk van az 
atomenergia hasznosítására. 
Ma a magyar villamos áram 
40%-a jön Paksról, ennek kö-
szönhetjük, hogy biztonságo-
san, megfizethetően jut el az 
áram a fogyasztókhoz, a tele-

víziótól a hajszárítókig. Ná-
lunk az elmúlt években sem 
voltak olyan hosszú áram-
kimaradások, mint néhány 
szomszéd országban, a rend-

szer a kiegészítésként meg-
vett import árammal jól mű-
ködött. Ha pedig az elöregedés 
miatt a paksi négy működő 
blokk előbb-utóbb leáll, ak-
kor ideje hozzálátni ezek pót-
lásához, mielőtt az ellátás biz-
tonsága bajba kerülne. A meg-
újuló energiák, vagy a gázala-
pú erőművek költségei sajnos 
nem kisebbek, mint egy atom-

erőmű blokké, az előállított 
áram költségei között kétsze-
res, háromszoros különbség 
van, a nukleáris energia javá-
ra.

A kormány nevében előter-
jesztőként ismertettem a pak-
si beruházás indokait. Né-
hány képviselő viszont izgal-
masabbnak találta a sziréna 
hangját, így a parlament csak 
hosszú szünetek beiktatásával 
tudott az ügyben döntést hoz-
ni.

Varga Mihály

Magyar atom a parlamentben

SZÍNHÁZI ELŐADÁS!
A Déryné Kulturális Központ színháztermében

2014. február 21-én, pénteken 19 órától

Barillet - Grédy:

A kaktusz virága
zenés komédia

Nádas Gábor – Szenes Iván slágereivel

Jegyárak: 1-10 sor, erkély páholy: 2.500,- Ft. 
11-19 sor: 2.200,- Ft., erkélyszék: 1.900 Ft.

Jegyek 2014. január 28-tól válthatók az I. emeleti irodában.
Bővebb információ: 59/503-224/13. mellék telefonon.

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda elérhetőségei az alábbiak:
Vezetője: Rózsa Sándor, jegyző
Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 

5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., I. emelet 28. iroda
Tel.: 59/500-610
Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
jegyző

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Február 15-16. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Február 22-23. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

TÁJÉKOZTATÁS
A Szent Pál Marista Általá-

nos Iskola diákjai FARSAN-
GI FELVONULÁSRA indul-
nak 2014. február 27-én 10 
órakor.

Szeretnénk minél vidámab-
ban elbúcsúztatni ezt a kü-
lönleges telet.

Kérünk mindenkit, jöjje-
nek és vegyenek részt vigassá-
gunkon!

Útvonalunk: Kossuth L. ut-
ca – Szent István sugárút – 
Kossuth tér – Horváth F. utca 
– Táncsics krt. – Dózsa Gy. út 
- Kossuth L. utca.

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Iroda Vezetője a választási eljá-
rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § alapján az or-
szággyűlési képviselők 2014. évi választására a szavazókö-
rök számának, sorszámának, területi beosztásának, vala-
mint a szavazóhelyiségek címének megállapítása tárgyában 
meghozott 9888-11/2013. számú, 2013. július 30. napján 
kelt határozata módosításáról meghozta a 194-17/2014. szá-
mú határozatát, amely alapján a Karcag 008. számú szava-
zókör címe Kuthen utca 16. (Óvoda)-ról, Kossuth tér 11-
13. (Tüdőszűrő helye)-ra változik.

Fenti határozat, mellékleteivel együtt megtekinthető a 
Karcagi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (5300 Kar-
cag, Kossuth tér 1. sz.), valamint Karcag Város hivatalos 
honlapján (www.karcag.hu).

Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 
001-016-ig terjed.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópol-
gárok számára, valamint az átjelentkezők szavazatainak 
leadására kijelölt szavazókör: 003. számú szavazókör.

Szavazókörök sorszáma és címe Karcag városban:
001 - Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium)
002 - Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház)
003 - Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola)
004 - Zöldfa utca 32. (Óvoda)
005 - Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ)
006 - Zádor utca 3. (Általános Iskola)
007 - Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ)
008 - Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye)
009 - József Attila utca 2. (Egyesületi Ház)
010 - Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ)
011 - Arany János utca 13-15. (Általános Iskola)
012 - Villamos út 109. (Városgondnokság)
013 - Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola)
014 - Kisújszállási út 112. (Általános Iskola)
015 - Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek)
016 - Kisújszállási út 45. (Szakiskola)

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok

03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda Vezetője
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(H)Arcaink
Az Adventi sorozat folytatása
Február 19. Korunk egyetemes 

életérzése: a „halálos” fáradtság
Február 26. A megbocsátás és 

haragkezelés ősi gyógymódja
Március 5. A szeretet himnusza.
Kezdési időpont: 16:30 óra.
Helyszín: Karcag, József Attila 

utca 2.
Előadó: Drs. Szabó János (pszi-

chológus)
Info: 06/30-517-3945, 06/30-664-

3128.
Mindenkit szeretettel 

várunk!

A szülőváros pedig büsz-
ke volt a professzorra, kinek 
emlékére Györffy Kollégium-
nak nevezték el a  nép fiainak 
oktatását elindító mozgal-
mat. Karcagon később utcát, 
múzeumot neveztek el róla. 
„1962-t írtuk, amikor fennál-
lásának 250. évében, az akko-
ri Kálvin u. 2. sz. Állami Ál-
talános Iskola felveszi volt ta-
nítványának, Györffy István-
nak a nevét. Ekkor jelenik 
meg A fiúiskola története cím-
mel az intézményről szóló el-
ső kiadvány Cs. Kovács Imre 
helytörténész kollégánk szer-
kesztésében. Erre az alkalom-
ra készítette el a karcagi szár-
mazású Cs. Kovács Imre szob-
rász Györffy István mellszob-
rát, mely egykoron a Kálvin u. 
2. sz. iskolaépület bolthajtását 
díszítette, majd 1984-ben az 
iskola átköltözésével a József 
A. úti iskolaegység aulájá-
ban kapott méltó helyet. 1984. 
szeptember 28-án az Országos 
Múzeumi és Műemlék Hónap 
megnyitója Karcagon volt. Az 
ünnepség díszvendége Köpeczi 
Béla akkori oktatási minisz-
ter volt, aki meglátogatta az 
új épületbe költözött intéz-
ményt, s a vendégkönyvbe ezt 
írta: „Nagyon örültem az új 
iskolának és annak az alko-
tó légkörnek, amelyet ebben 
az iskolában tapasztaltam. 
Györffy István szellemében kí-
vánom, hogy az iskola minél 
több tehetséget fedezzen fel, s 
mindehhez eljuttassa a szük-
séges ismeretet és a humánus 
értékeket.” Ekkor avatták fel a 
Múzeumparkban Győrfi Sán-
dor szobrászművész Györffy 
Istvánról alkotott ülő szob-
rát. Még egy jeles évforduló 
kapcsolódik ehhez az évhez, 
az intézmény történetéből. 
1994-ben az Önkormányzat 
jelentős anyagi támogatásá-
val nagyszabású rendezvény-
sorozattal emlékezett az in-
tézmény névadójának méltó 
megünneplésére. A tudomá-
nyos ülés jeles képviselői kö-
zött köszönthettük Györffy 
György történész professzort, 
Czine Mihály irodalomtörté-
nészt, Horváth Gyula színmű-
vészt. Az Országos Pedagógi-
ai Múzeum és Könyvtár a he-
lyi múzeumban emlékezetes, 
tartalmas, szép iskolatörténe-
ti kiállítást szervezett. S ekkor 
jelent meg az intézményről 
szóló második kiadvány nagy 
sikerrel Elek György és Patkó 
Csaba szerkesztésében. S mi-
lyen öröm volt a város és az is-
kolaközösség számára, ami-
kor hírt kaptunk róla, hogy 
Városfenesen, a Fekete-Kőrös 
völgyében 2012. június 3-án 
felavatták a Györffy Istvánról 
elnevezett Táj- és Népismere-

ti Otthont. Méltó emléket ál-
lítottak számára, hiszen ha-
táron túli kutatásainak jelen-
tős része ehhez a vidékhez kö-
tődik.”

Az iskola a ’90-es évek-
ben létrehozta a tanárok és 
a diákok tevékenységét elis-
merő Györffy Emlékplaket-
tet, majd a professzor szel-
lemi végakaratából építkez-
ve meghonosította az intéz-
ményben a néptánc oktatását. 
„A néptánc oktatás 1998-tól 
jelen van az intézmény peda-
gógiai programjában, sikerrel 
és eredménnyel, erről a dél-
után folyamán bizonyosságot 
kaphatunk. Ugyanilyen ered-
ményes és gazdag az iskola 
helytörténeti és kutató-gyűj-
tőmunkája, pályázatai az is-
kolai könyvtár szervezésében, 
amelyet dr. Kasuba Jánosné 
könyvtáros tanár hívott életre, 
a Györffy Napok keretében a 
hagyomány ápolásával, a ha-
gyomány őrzésével. S mind-
ezen több évtizedes alkotóte-
vékenység nem jöhetett volna 
létre, ha nincs egy mindenkor 
hagyományt építő és tiszte-
lő iskolavezetés, nevelőközös-
ség, tanuló és szülői közösség, 
s egy támogató helyi Önkor-
mányzat. S ezt köszönjük. Így 
teremtett egy intézmény ha-
gyományt, ápolván névadójá-
nak méltó emlékét! „Jertek bi-
zonyságul iskolánk növendé-
kei” Az iskola hagyta nyom 
ki nem törölhető soha! Éppen 
ezért: Szeressétek ezt az isko-
lát, melynek dicső múltja, ra-
gyogó hazaszeretete, nemes 
küzdelme fenn fog marad-
ni mindaddig, amíg iskoláju-
kat, nevelőjüket, s hazájukat 
szerető kunok élnek itt ezen a 
földön.” - zárta beszédét Pán-
ti Ildikó.

A gálán a Pipás zenekar 
közreműködése mellett az is-
kola néptánc tagozatos cso-
portjai mutatták be az eddig 
tanultakat. Kedden, február 
11-én, Györffy István születés-
napján az intézmény tanárai 
és tanulói koszorút helyeztek 
el a tudós szobránál az isko-
la aulájában, délután pedig a 
Györffy Napokkal együtt ala-
pított helytörténeti pályázat 
értékelése és a díjak kiosztása 
következett.

Az idei pályázat tárgya a ré-
gi karcagi munkahelyek fel-
derítése és az ezekkel kapcso-
latos emlékek összegyűjtése 
volt. Huszonkét pályázat szü-
letett.

Eredmények:
A beérkezett dolgozatok öt 

kategória szerint kerültek ér-
tékelésre.

KIEMELT ARANY: 1. 
Czombos István Bence 6. osz-
tály Cipőipari Szövetkezet 
KÁI Kováts Mihály Tagis-
kolája, 2. Kállai Marcell 5. o 

Téglagyár Karcagi Nagykun 
Református Általános Isko-
la, 3. Vincze Péter 6. o Karca-
gi Sütőipari Vállalat Karca-
gi Nagykun Református Álta-
lános Iskola, 4. Sántha Máté 
Imre 8. o Régi karcagi mun-
kahelyek Karcagi Nagykun 
Református Általános Isko-
la, 5. Kövesi Zorka- Kardos 
Luca 5. o Karcagi Cipőipa-
ri Szövetkezet KÁI Györffy 
István Tagiskolája, 6. Ugrai 
Krisztina 6. o A Karcagi Pos-
ta nagymamám korában KÁI 
Györffy István Tagiskolá-
ja, 7. Farkas Fanni 6. o A Le-
nin Mezőgazdasági Termelő-
szövetkezet tevékenysége és 
felbomlása KÁI Györffy Ist-
ván Tagiskolája, 8. Egyed Ju-
dit 7. o Egy karcagi tanító 
KÁI Györffy István Tagisko-
lája, 9. Kovács Áron 6. o Kar-
cag és Vidéke ÁFÉSZ hús-
üzeme és vágóhídja Karcagi 
Nagykun Református Általá-
nos Iskola, 10. Kovács Ágnes 
8. o A mézes kalácsos mester-
ség  Karcagon KÁI Györffy 
István Tagiskolája. ARANY: 
1. Balaskó Ádám 5. o Tégla-
gyár Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola, 
2. Kiss Virág 7. o Régi karca-
gi munkahelyek KÁI Györffy 
István Tagiskolája, 3. Kapi-
tány András 7. o A Karca-
gi Hántolómalom bemutatá-
sa KÁI Kiskulcsosi Tagisko-
lája, 4. Lazányi Bernadett 6. 
o A nagymamám munkássá-
ga a karcagi bankokban KÁI 
Györffy István Tagiskolája, 
5. Petri Viktória 6. o A tejház 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola. EZÜST: 
1. Kurucz Aletta 7. o Suszter-
ség KÁI Kiskulcsosi Tagisko-
lája, 2. Kerekes Tímea - Rózsa 
Anita 5. o RIP Ruhaipari Szö-
vetkezet Karcagi Nagykun 
Református Általános Isko-
la, 3. Pesti Zsófia 7. o Egy kar-
cagi munkahely, amely már 
a múlté KÁI Györffy István 
Tagiskolája, 4. Nagy Kriszti-
na 8. o A termelőszövetkezet 
KÁI Györffy István Tagisko-
lája. BRONZ: 1. Juhász Erik 
7. o A karcagi téglagyár KÁI 
Györffy István Tagiskolája, 
2. Valner Zsófia 8. o A karca-
gi téglagyár KÁI Györffy Ist-
ván Tagiskolája. KÜLÖNDÍJ: 
1. Szabó Szilvia 5. o A Sza-
bó fazekas műhely Karcagon 
Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola.

Szerdán délelőtt szülők és 
az érdeklődők számára tet-
ték lehetővé a nyílt órák meg-
tekintését a József Attila utcai 
és a Kossuth téri épületekben, 
délután városi olvasóverseny-
nek adott otthont az iskola. A 
versenyek másnap az English 
is Fun kistérségi angol nyelvi 
versennyel folytatódtak.

Elek György

Farsangi Bál
Kiskulcsos

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2014. 
február 22-én (szombaton) 19 órától kezdődő 

FARSANGI BÁLRA.
Helyszín: Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagiskolájának 

tornaterme.
A rendezvény fővédnöke: 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
Védnökei: 

Dobos László Karcag Város polgármestere
Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

A rendezvény bevételét a szervezők az iskola informatikai 
eszközeinek fejlesztésére ajánlják fel.

Vacsorajegy: 3.500 Ft/fő.
Énekes és táncos műsor színesíti az estét.

A jó hangulatról Czank Tamás és Lukács Bernadett gondoskodik.
Az ízletes vacsorát az Essen Kft. szervírozza.

A helyszínen büfé üzemel.
Jegyvásárlás: 2014. február 10-15-ig Nagy Sándornénál 

a Kiskulcsosi virágboltban.
Érdeklődni a 06/30-382-0211-es telefonszámon lehet.

Folytatás az 1. oldalról

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait 

2014. február 18-án (kedden) 16:30 órára 
FERENCZ JÁNOS fotográfus 

„NÉGY ÉVSZAK” 
című természetfotó kiállításának megnyitójára.

Helyszín: Déryné Kulturális Központ II. emeleti klubterme 
(Karcag, Dózsa György u. 5-7.).

A kiállítást megnyitja: 
Márton János törökszentmiklósi iskolaigazgató.

Közreműködnek a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei és tanárai.

A kiállítás látogatható: 
2014. március 12-ig munkanapokon 8:00 – 17:00 óráig.

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola 

Kiskulcsosi Tagiskolája 
szeretettel hívja és 
várja a leendő első 

osztályos gyerekeket 
iskolanyitogató 

foglakozásra 2014. 
február 24-én (hétfőn) 

1615 órakor.

Érdeklődni: 
59/503-126-os 
telefonszámon.

A személyi jövedelemadó bevallásról!
Kérjük, tájékozódjon az állami adóhatóság közreműködésé-

vel elkészíthető egyszerűsített személyi jövedelemadó beval-
lás lehetőségéről, és amennyiben erre jogosult, 2014. február 
17-ig tegye meg nyilatkozatát az egyszerűsített bevallás elké-
szítéséhez az erre rendszeresített 1353NY-es nyomtatványon. 

A nyilatkozat kitöltésével kapcsolatosan részletesen tájé-
kozódhat az állami adóhatóság honlapján, a NAV Általános 
Tájékoztató Rendszerén telefonon (tel.: 40/42-42-42 mobil: 
(20),(30),(70)/3395-888), valamint személyesen a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósá-
ga központi ügyfélszolgálatán és kirendeltségein a megszokott 
ügyfélszolgálati időben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága

Györffy Napok 2014



2014. február 14. 5

Az Amboseli nemzeti park 
hatalmas, kb. Bács-Kiskun me-
gye nagyságú területet jelent. 
Amint az előzőekből megtud-
hattuk, egy részéből mocsa-
rat csinált a Kilimandzsáró 
hóolvadéka, de amúgy egész jól 
bejárható, mondja Németh Mi-
hály, mert mindenfelé kavics-
csal felszórt utak vannak, hogy 
autóval lehessen közlekedni. 
Az autó nemcsak a kényelem 
miatt javasolt, hanem mert itt 
már Afrika ragadozóival is ta-
lálkozhatni, és hát a Pokol ka-
puja park kafferbivalyai kap-
csán már olvashattuk, hogy a 
növényevők sem mindig szelí-
dek. 

- A már említett mocsarat 
még az első nap esti szafariján 
felkerestük. Nagyon jó volt. 
Elefántok – hasig a vízben, le-
gelték a vízinövényeket, másutt 
vízilovak mozgatták a fülü-
ket a tó felszínén. Fotóztam ke-
ményen, de amikor a vízilovak 
közelébe értünk Simon rám 
szólt, hogy „Most ki ne szállj, 
mert ha ezek kijönnek, akkor 
tűzünk a fenébe, még meg tel-
jes gázzal!” Cserében vissza-
felé ígért egy csomó elefántot. 
A táj síkság, mindent belátni, 
de ahogy meresztgettem a sze-
mem, semmi elefánt. Hol van-
nak? Nyugi, majd lesznek. Hát 
tényleg! Öt perc autózás után 
előkerült egy több százas ele-
fántcsorda. Máig se tudtam ki-
találni, hol voltak addig és Si-
monra is hiába néztem, csak a 
vállát vonogatta: Ez van! A haj-
nali túrán antilopokkal, gazel-
lákkal, zebrákkal is találkoz-
tunk, na meg azokkal a raga-
dozókkal, amik ezekre vadász-
tak. Vagy öt oroszlánt láttunk 
meg nagyon messze egy ge-
párd száguldott, gondolom 
zsákmány után. Leopárdot is 
szerettem volna fotózni, de 
vagy nem volt arrafelé, vagy el-
tűnt előlünk, mert rejtőzköd-
ni nagyon tud. Fantasztiku-
san nagy élmény volt az egész. 
Jól bejártuk a nemzeti parkot, 
mert Simon naponta kb. 100 
kilométert tett meg velem. Fi-
zettem a kétszeri fuvarozást, 

összesen tízezer schillinget, kb. 
25 ezer forintot, ami nagyon 
megérte.

- Amikor megérkeztél a re-
pülőtérre inkább kivártad a 
reggelt, nehogy éjszaka kelljen 
Nairobi külvárosán áthalad-
ni. Itt - tényleg Afrika mélyén - 
még a határfalutól is távol nem 
féltél? Mert ha itt agyonvágnak, 
az soha ki nem derül.

- A vidéki Kenya már egé-
szen más, úgyhogy szó se volt 
félelemről. A fővárosban is 
inkább a külvárosokban la-
kó menekültektől kell fél-
ni, a vidéken élők, bár szegé-
nyek, mint a templom egere, 
de nagyon barátságos embe-
rek. Nem mondom, kicsit tény-
leg érdekes érzés volt, amikor 
a magam 160 valahány cen-
tijével egy isten háta mögöt-
ti porfészekben leszállván a 
buszról rögtön körbekapott 
öt-hat majd kétméteres fiatal-
ember. Viszont semmi prob-
léma, a lándzsát is csak azért 
hozták magukkal, hogy elad-
ják nekem. Másrészt meg mi-
ért bántottak volna, abból nin-

csen semmi pénz. Ott a fehér 
embernek – de már mondtam 
– az a feladata, hogy fizessen, 
fizessen, fizessen? Amúgy meg 
egyáltalán nincsenek elkényez-
tetve, mert például, amikor bú-
csúzáskor Simonnak a tenye-
rébe pengettem a tízezer schil-
lingjét, először csak bámulta 
a bankókat, látszott, sose volt 
még a kezében ennyi pénz.

- Hol vettél tőle búcsút?
- Amboseli két nap volt, a 

következő úti célnak az In-
diai óceán parti kikötőváros 
Montbassát jelöltem meg még 
itthon. Mivel a fővárost jó mi-
nőségű, kétsávos út köti ösz-
sze Montbassával, Simonnal 
megegyeztem, hogy a pénz-
be még vegyünk bele egy fu-
vart a főút közeli Makinduig. 
Erről a faluról nem igazán tu-
dok sok újat mondani: két sor 
putri jellegű ház, por, bokáig 
érő szemét, mint mindenütt – 
viszont átmegy rajta a főút. A 
makindui lakosok természe-
tesen azonnal a segítségemre 
siettek, hogy akarok-e esetleg 
vásárolni valamit, meg hogy 
hová igyekszek. Amikor meg-
mondtam a célt, egyből lein-
tettek egy terepjárót, amit egy 
öltönyös atyafi vezetett, és aki 
tulajdonképpen a busz árában 
el is vitt Montbassáig. A hat-
személyes autóban egyébként 
tizennégyen ültünk. Én, egy 
kb. 150 kilós asszonyság tér-
dén utaztam egy darabig. A 
következő településeken töb-
ben is leszálltak, úgyhogy a 
végén négyen maradtunk. Ké-
ső délután értük el az óceánt.

(folytatjuk)
Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”– 4. rész

Elefántok a semmiből
Tájékoztató

Drogprevenció és az azt végző 
pedagógus mentálhigiénéje című 

pedagógus-továbbképzési programról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, a Szolnoki 

Főiskola és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
együttműködésében kerül sor a kurzus megtartására.

A továbbképzés alapítási engedély száma: OK-410/29/2010.
A továbbképzés időpontja: 2014. február 21. péntek (elmélet) 9:00 

- 17:00 főépület fsz. II. ea.
2014. március 7. péntek (elmélet) 9:00 - 17:00 főépület fsz. II. ea.
2014. március 21. péntek (elmélet) 9:00 - 17:00 főépület fsz. II. ea.
A továbbképzés összóraszáma: 30 óra.
A továbbképzés helyszíne: Szolnoki Főiskola (5000 Szolnok, 

Tiszaligeti sétány 14.)
A továbbképzés célja: 
- a résztvevők ismerjék meg a szenvedélybetegségek megjelenési 

formáit, viselkedési jellemzőit, tüneteit - ismerjék meg a szenvedély-
betegségek kialakulásához vezető okokat, háttértényezőket - sajátít-
sák el a prevenció hatékony módszereit, eszközeit, lehetőségeit, - is-
merjék meg a segítő szervezetek feladatait és kompetencia határait 
- fejlődjön a pedagógusok, mint segítők önismerete, asszertív visel-
kedése - ismerjék meg a hatékony kommunikációt gátló tényezőket, 
váljanak képessé helyettesíteni konstruktív technikákkal - sajátítsák 
el a kiégés elkerülési lehetőségeit a segítő szakmában.

A továbbképzési órákat tartók: Bozorádi János, Márkus Erika, 
Nánásiné dr. Horváth Edit.

A továbbképzés rövid tematikája: Napjaink egyik leginkább 
aggasztó jelensége a fiatalok körében terjedő droghasználat. Hagyo-
mányosan deviáns viselkedésként egy körülhatárolható szubkultúra 
megnyilvánulásaként kezeli a társadalom. A veszélyeztetett korcso-
portok életkori határai egyre alacsonyabbra kerülnek. A kábítószer-
rel kapcsolatos bűnözés tovább nő, új formái és módszerei jelennek 
meg, ezért csak széleskörű összefogással lehet fellépni vele szemben. 
A drog-prevencióban a pedagógusok szerepe kiemelt, ezért nélkü-
lözhetetlen, hogy rendelkezzenek az e munkához szükséges speciá-
lis ismeretekkel, melynek részét képezheti tanácsadás, alternatív le-
hetőségek bemutatása a drogokkal szemben, az egészséges drog-
mentes életstílus erősítése. Fontos feladatuk a szülőkkel, és a partner 
intézményekkel való hatékony kommunikáció. Ehhez nyújtanak se-
gítséget a továbbképzés gyakorlatai, a nagyobb önismereti érzékeny-
ség, a személyes kommunikáció eredményes eszközeinek tudatos 
használata. A mediációs technikák ismerete képessé teszi a résztve-
vőket, hogy közvetítőként vegyenek részt a konfliktusok megoldá-
sában. 

A program fő tematikai egységei az alábbiak: 
1.  Ismerkedés. Történeti bevezetés; 
2.  A szenvedélybetegségek kialakulásának folyamata és háttérté-

nyezői; 
3.  A megelőzés színterei – elméleti és módszertani alapok; 
4.  A „visszaélés kábítószerrel” bűncselekmények a jogszabályok 

és az empirikus tapasztalatok tükrében; 
5.  A drogprevenció feladat- és intézményrendszere, gyakorlata; 
6.  Konfliktusok szimmetrikus és aszimmetrikus kapcsolatok-

ban; Konfliktuskezelés; 
7.  A stressz és megküzdés, a segítő szakma veszélyei. 
A képzés témaköreinek feldolgozása interaktív előadások és gya-

korlatok keretében történik, melynek során megjelenik az egyéni 
munka, a páros vagy kiscsoportos megbeszélés, melyet plenáris pre-
zentáció követ, a brain–storming, az esetmegbeszélés. Az egymás-
nak nyújtott visszajelzések, valamint a trénertől származóak a kom-
munikációs készségek fejlesztését és az ön- és társismereti érzéke-
nyítést szolgálják.

A kurzus fenti időpontban megjelölt előadásai szabadon látogat-
hatóak!

TÁJÉKOZTATÁS
A Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai FARSANGI FELVO-
NULÁSRA indulnak 2014. február 27-én 10 órakor.
Szeretnénk minél vidámabban elbúcsúztatni ezt a különleges telet.
Kérünk mindenkit, jöjjenek és vegyenek részt vigasságunkon!
Útvonalunk: Kossuth L. utca – Szent István sugárút – Kossuth tér 
– Horváth F. utca – Táncsics krt. – Dózsa Gy. út - Kossuth L. utca.
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A Kováts DSE Csornai Csa-
ba vezette asztalitenisz szak-
osztálya eredményes esztendőt 
zárhatott. Jól szerepeltek az NB 
II-ben, a megyei I. osztályban, 
sikeresek voltak az általuk ren-
dezett versenyek és, amit be-
szélgetésünkben a szakosztály-
vezető kiemelt, az aktív tagság 
40 fő, amire talán még az évti-
zedekkel ezelőtti „fénykorban” 
sem volt példa.

- Kezdjük a legfiatalabbak-
kal, azaz az utánpótlással. Át-
lagosan 8-10 gyerekkel foglal-
kozunk. Közöttük is vannak 
már olyan sportolók, akik bi-
zonyítottak és vannak kezdők, 
de a lényeg, hogy folyamatos 
maradjon az utánpótlásképző. 
Büszkék vagyunk közülük Sze-
pesi Bencére, aki (a mi saját ne-
velésű játékosunk) a Szolno-
ki Volán SC-be került, és sze-
rencsénkre most kölcsönjá-
tékosként nálunk szerepel az 
NB II-ben. Vannak olyan játé-
kosaink is – Kovács Miklós és 
Nagy Norbert -, akik már ki-
nőttek az igazi utánpótlás kor-
ból, de itteni nevelésűek és 
százszázalékos teljesítménnyel 
szerepelnek a megyei bajnok-
ságban. Ezen a szinten tehát a 
megye legjobbjai közé tartoz-
nak. És van a 4-5 fő általános 
iskolás korú versenyzőnk, akik 
már több versenyen szerepeltek 
és elsősorban a megyei szin-
tű megmérettetésekről hoztak 
eredményeket. A 3.-4.-5.-es ko-
rúak mind jó kezű tehetséges 
gyerekek. Reméljük, később a 
versenysportban is megmére-
tődnek.

- A felnőttek tavaly az NB II-
ben is szerepeltek. Milyen ered-
ménnyel?

- Azt hiszem ez azért is ki-
emelendő, mert NB II-es csa-
patuk – rajtunk kívül – csak 
a sakkozóknak van a város-
ban. A tavaszi fordulóban az 
élen végeztünk az NB III-ban, 
ami az egy osztállyal feljebb lé-
pést is jelentette. Pontegyenlő-
séggel ugyan, de – újoncként! 
- a negyedik helyen végeztünk 
az NB II. Dél-Alföld csoport-
jában. Olyan régi, esetenként 

több évtizedes NB II-es múlt-
tal rendelkező csapatokat előz-
tünk meg, mint Kisújszállás, 
Jánoshida vagy Mezőtúr. A 
másik csapatunk a megyei el-
ső osztályú bajnokságban sze-
repel. Itt a harmadik helyen 
zártuk az őszi szezont. Mivel 
a megyei szövetség elindította 
a másodosztályú bajnokságot, 
ebben is szerepeltünk egy csa-
pattal, ami toronymagasan az 
élen végzett az őszi fordulóban.

- Ezt úgy is summázhatnánk, 
hogy a felnőtt versenysporttal 
tulajdonképpen minden rend-
ben van.

- Talán még ami fontos: a 
volt versenyzőknek vagy a 
sportág iránt érdeklődőknek, 
tehát az amatőröknek lehetősé-

get tudunk biztosítani a játék-
hoz. Belőlük állt össze egyéb-
ként a most említett megyei 
másodosztályú csapat. Az ér-
deklődők továbbra is jelentkez-
hetnek. A szakosztály létszáma 
40 fő. Ennyien vannak azok, 
akik rendszeresen sportolnak, 
tagdíjat fizetnek és ők azok, 
akikre számítani tudunk. Ek-
kora létszám talán sosem volt 
Karcagon a szakosztályban.

- Számos országos hírű, nem-
zetközi és helyi verseny lebo-
nyolítása fűződik a szakosztály-
hoz. Ezek hogy sikerültek ta-
valy?

- A legnagyobb rendezvé-
nyünk három éve a Szent Ist-
ván Kupa Nemzetközi Aszta-
litenisz Verseny, amire tavaly 
is több mint 300 nevezés érke-
zett. Óriási hangulatú, rend-

kívül színvonalas összecsapás 
volt. Két napon át nyolc nem-
zet sportolói küzdöttek a kar-
cagi Sportcsarnokban. Két sa-
ját alapítású emlékversenyünk 
van: tavasszal a Csokai István 
Emlékverseny. Ennek az első 
napja országos veterán bajnok-
ság. A veteránok tavaly – min-
den eddigi rekordot megdönt-
ve – 110-es létszámmal nevez-
tek. Ilyenkor NB I-es és extra-
ligás versenyzők is asztalhoz 
állnak, tehát a játék színvo-
nala is igen magas. A máso-
dik napot az utánpótlás ver-
senyzők küzdelmeinek bizto-
sítjuk. Harmadik alkalommal 
rendeztük meg a Péter Lász-
ló Emlékversenyt. Ennek a lét-
számával nem vagyunk igazán 

elégedettek, de maga a verseny 
igen magas színvonalat hozott. 
A versenyek megrendezésében 
nagyon komoly segítséget ka-
punk a támogatóktól: Karcag 
Város Önkormányzatától, az 
Agróna Mg. Kft-től, MultiTec 
Kft.-től az önkormányzat Fi-
desz frakciójától, az utazási 
irodától, de jelentős támogatást 
kaptunk dr. Fazekas Sándor-
tól és Varga Mihálytól is. Ezzel 
vált lehetővé a sikeres NB II-
es szereplés. A támogatók ön-
zetlenségét e helyt szeretném 
megköszönni. Az általunk ala-
pított emlékversenyek sorát 
2014-en kibővítjük. A karcagi 
asztaliteniszezők szakmai ve-
zetője volt régebben Nagy Jenő. 
Az ő emlékére is szeretnénk 
rendezni egy emlékversenyt. 

Elek György

Egy sportág ismét a csúcson

NB. II. Dél-keleti 
csoport

Kováts DSE Karcag – Me-
zőtúri AFC 8:10

Karcagi győzelmek: Imrei 
Ferenc – Szepesi Bence 1 győ-
zelem párosban. Egyéniben: 
Dr. Hubert Attila 2, Szepe-
si Bence 2, Imrei Ferenc 2, Ko-
vács Sándor 1 győzelem.

Csornai Csaba: Végig szo-
ros és kiélezett mérkőzéseken 
kis szerencsével még győzelem 
is lehetett volna. A hat döntő 

játszmás mérkőzésből mind-
össze csak egyet sikerült meg-
nyerni.

Diákolimpia megyei 
döntő

A hét fős karcagi csoport a 
Kováts DSE játékosaiból tevő-
dött össze és igen szép eredmé-
nyeket értek el.

I-II-es korcsoport: Dobó Ist-
ván (Református Ált. Isk.) 
IV., Vál Tamás V., Nagy Má-
té (Kováts M. Tagiskola) VI. 

helyezés. Serdülő korcsoport – 
fiú egyéniben: Dobrai István 
(Kováts M. Tagiskola) II., Vass 
Márton (Györffy I. Tagisk.) V., 
Czombos Bence (Kováts M. 
Tagisk.) VI. helyezés. Fiú csa-
pat: Kováts M. Tagisk. II. he-
lyezés (Dborai István, Lázár 
Richárd).

Csornai Csaba: A közel 70 
fős induló nagy csatákat vívott 
a helyezésekért. A karcagi dá-
kok jól és eredményesen képvi-
selték iskolájukat és városukat.

B. I.

Asztalitenisz

Karcagi SE - Szolno-
ki Honvéd SE 75:43 (16:7, 
17:12, 23:13, 19:11)

Karcagi SE: Erdei J. (8p.), 
Fábián P. (6p.), Kovács I. 
(11/3p.), Pásztor Gy. (4p.), 
Vincze M. (7/3p.)

Csere: Hajdú G. (2p.), Kiss 
J. (9/3p.), Simon L. (14p.), Ko-
vács M., Tóth I. (4p.), Kohári 
I. (10/3p.)

Fodor Csaba: Az előző for-
dulók váratlan vereségeit kö-
vetően nem hibázhattunk az 
élmezőnyhöz való ragaszko-
dásunk végett. A mérkőzés 
azonban a tartalékos Honvéd 
ellen nem úgy indult még-
sem. Kimaradoztak a zicce-
rek, s a védekezésben is vol-

tak hibáink. Miután bemele-
gedtünk, feljavultunk táma-
dásban és védekezésben, így 
folyamatos cserékkel sike-
resen bebiztosítottuk a győ-
zelmet. Üde színfoltja volt a 
mérkőzésnek Kiss János játé-
ka, aki a napokban töltötte a 
40.születésnapját. Sokáig le-
gyen még aktív játékosként és 
edzőként egyaránt! A másik 
örvendetes tény, hogy felépült 
sérüléséből és játékra kész is-
mét Kovács Máté. Köszönjük 
a kosárlabda kedvelők szur-
kolását!

Következő hazai mérkőzés 
2014. 02. 22. (szombat) 16:00 
órakor, Karcagi SE - Cegléd 
II. Tabán SC.

KOSÁRLABDA

Megyei Felnőtt Bajnokság

FIGYELEM!

Folytatódik a Pingvin-kupa! Mérkőzések: 2014. 02. 
08. (szombat) délelőtt, 2014. 02. 10. (hétfő) délután, vala-
mint 2014. 02. 12. (szerda) délután lesznek!

Karcagi SE Kosárlabda Szakosztály

A Karcagi SE Oroszlá-
nok U-12-es csapata a Gye-
rek Kupa 5.fordulójában 
Mezőberényben vendéges-
kedett. Az alsóházban a B 
csoportban az ellenfelek a 
Mezőberényi KK és a Vásár-
helyi Bikák csapatai voltak. A 
cél az ellenfelek ismeretében, 
mivel az alapszakaszban már 
játszottunk ellenük, a feljutás 
volt az A csoportba!

Vásárhelyi Bikák - 
Mezőberényi KK 47:37

Karcagi SE Oroszlánok 
- Vásárhelyi Bikák 30:27 
(4:10, 8:0, b. 2:3, 12:10, 4:4)

Karcagi SE: Erdei K. (4p.), 
Kósa Z. (2p.), Balogh J. (8p.), 
Ökrös T. (1p.), Pataki M. 
(2p.), Hodos I. (1p.)

Cserék: Méhes M. (4p.), 
Vajó G., Ferenczi J. (2p.), Tóth 
A. (2p.), Kósa Cs. (4p.), Fodor 
D.

Fodor Csaba: Az Oroszlá-
nok első meccse a helyi csa-
pat és a vásárhelyiek nagy 
küzdelmét követően a győz-
tes Bikák ellen volt. Csapa-
tunk nehezen bontakozott 
ki az első negyedben a véde-
kezésben piócaként tapadó 
és támadásban a „helyi pá-
lyaviszonyokhoz” jobban al-
kalmazkodó vásárhelyiekkel 
szemben. A második negyed-
ben sikerült felpörögnie a 
gyerekeknek. Magabiztosan 

szereztük pontjainkat a fá-
radni látszó ellenfelünk ellen, 
s a vezetés átvétele után a má-
sodik félidőben minden pá-
lyára lépő „kisoroszlánként” 
küzdött a győzelemért. Az 
alapszakaszban elszenvedett 
vereségért így sikeresen visz-
szavágtunk.

Mezőberényi KK - Karcagi 
SE Oroszlánok 48:52 (7:14, 
11:14, b.2:6, 14:6, 14:12)

Karcagi SE: Erdei K. (3p.), 
Kósa Z. (11p.), Balogh J. (2p.), 
Ökrös T., Pataki M. (2p.), 
Hodos I.

Cserék: Méhes M. (15p.), 
Vajó G. (15p.), Ferenczi J. 
(5p.), Tóth A. (1p.), Kósa Cs., 
Fodor D.

A második mérkőzésen 
a helyiekkel szemben az el-
ső félidőben nagyszerűen ját-
szottak „kiskosarasaink”. Az 
edzéseken gyakorolt takti-
kai feladatokat eredményesen 
tudták alkalmazni, s a bün-
tetőpárbajt is megnyertük a 
félidőben. A második félidő-
ben azonban fáradni kezd-
tünk, s az egész tornán igen-
csak gyenge szintű játékve-
zetői tevékenység következ-
tében, szoros végjátékban 
sikerült csak nyerni, az alap-
szakaszban már egyszer le-
győzött Mezőberényi KK fiai 
ellen. Reméljük az A csoport-
ban is ügyesek leszünk!

Országos Gyerek Kupa (U-12)
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.

2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.

Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.

109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.

Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.

3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.

Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.

3 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok II. 
emeletig értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-349-4316.
Bucsán eladó gázfűtéses, 2 cse-
répkályhás, 2 szobás tehermentes 
családi ház. Garázs és állattartás-
ra kiválóan alkalmas melléképüle-
tekkel. Tel.: 06/30-853-7017 (egész 
nap).
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt olcsó rezsijű, 1,5 szobás, er-
kélyes, I. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon csendes, nyugodt kör-
nyezetben, jó állapotban lévő 2,5 
szobás, tehermentes családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 06/30-922-
8958.
Kórház úti lakótelepen 51 m²-es 
II. emeleti, 2 szobás, felújított la-
kás reális áron eladó. Tel.: 06/30-
439-8880.
Eladnám, vagy elcserélném 83 
m²-es családi házat, földszintes 
tömblakásra. Fűtés 3 helyiség-
ben, cserépkályha + vegyes tü-
zelésű + gázkazán központi fű-
tés. Gazdasági épület + garázs van. 
Tel.: 06/30-483-6705.

Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-385-
4300 vagy 59/311-975.
Felújítandó komfort nélküli kis 
ház eladó a Baross úti zugban. Tel.: 
06/70-410-8289.
Karcagon Kossuth tér 10. sz. alat-
ti 51 m²-es 1,5 szobás, erkélyes la-
kás eladó. I.ár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-
541-5386.
Karcagon, a Hajnal u. 54. sz. alatti 
kis parasztház komfort nélkül áron 
alul eladó. Tel.: 06/30-530-3834.
Budapesten, a IX. kerületben, a 
Nagyvárad térnél 60 m²-es, II . 
emeleti lakás liftes, tégla házban 
felújítandóan eladó. I.ár: 12 M Ft. 
Tel.: 06/30-313-0585.
Karcagon, a Kántor S. utcában új 
építésű, kétszobás, földszinti lakás 
eladó. Romos, kertes házikó beszá-
mítok. Tel.: 06/20-805-2338.
Karcag – Püspökladány között az 
apavári parkolónál volt vendéglá-
tó egység sok helyiséggel bármi-
lyen célra eladó. 2000 m² telek, víz, 
áram van. Tel.: 06/20-370-6088.
2 szobás tégla családi ház, gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. 
Karcag, Zádor u. 28. Tel.: 06/70-
391-4295.
Ház eladó a Kisfaludi utcában. Tel.: 
06/30-391-0298 vagy 06/30-511-
0048.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Ko p a s z to t t  kövé r  k a c s a  e l -
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig szí-
veskedjenek leadni! Karcag, Soós I. 
u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.
Választási nyulak eladók. Érd.: Kg., 
Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-3666.
2,5 hónapos beagle kiskutya 1000 
Ft-ért elvihető. Tel.: 59/313-232 
vagy 06/30-500-1841.

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

Garázs
Kántor Sándor úti garázssoron ga-
rázs eladó. Tel.: 06/30-644-7542.

Vegyes

Transzcendentális Meditáció! 
Tudományos igazolt program 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, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. Tel.: 
06/59-311-477.
Eladó kitűnő állapotban érték-
nek megfelelő áron: 1 db 160 l-es 
Zanussi Lehel hűtőszekrény, 1 db 
kovácsolt vas szép kivitelezésű 
előszoba fogas, 1 db barokk stí-
lusú újszerű franciaágy + eredeti 
zöld bársony terítővel, 1 db új gu-
rulós zsúrkocsi, 2 db sarokra sze-
relhető vitrines téka tölgyfából, 
népi motívumokkal díszített fara-
gással, 1 db előszobai cipős szek-
rény, 15x15 cm-es új kék színű fali 
csempe kedvező áron. Tel.: 06/70-
300-9730.
Alumínium üstház, 220-as ter-
ménydaráló, ásó, kapa, lapát, ge-
reblye, csákány, fejszék, fogók, vil-
láskulcs, csőfogók, franciakulcsok, 
stb. eladó. Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 
06/70-532-6644.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 órá-
ig, szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.
Karcagon két kisebb darab szán-
tóföld eladó. Tel.: 06/30-420-0995.
Keresek teljesen egyedülálló 
nyugdíjas nőt 60 éves korig egy-
más segítésére. Tel.: 59/400-335.
Őrölt fűszerpaprika kapható ős-
termelőtől. Érd.: Kg., Rákóczi u. 13. 
Tel.: 06/70-943-3479.
Eladó 1 db garanciális FUJI S4000 
fényképezőgép sok tartozékkal. 
Tel.: 06/30-637-6905.
Friss kacsazsír eladó 800 Ft/kg 
áron. Tel.: 59/313-232 vagy 06/30-
500-1841.

Varrógépek, heverő, oxigén pa-
lack eladó. Belterületi föld kimé-
réséhez partnereket keresek. Tel.: 
06/30-261-2935.
Szoba-, konyhabútor, üvegasztal, 
dohányzó asztal, fotelok, székek, 
gyerek heverő, szekrény, klíma, új 
függönykarnis, mikro, kávéfőző, 
vízforraló, csillárok, éjjeli lámpák, 
talpas mosdókagyló, új csaptelep, 
mechanikus és villanyírógépek, te-
lefon, fax, üzenetrögzítő, szőnye-
gek, P4-es számítógép + nyomta-
tó + szkenner, szgk. alkatrészek, 3 
db 165x14-es, 4 évszakos gumik, 
ablakszárnyak cserélhetők: hízó-
ra, szárnyasra, kerti kisgépre, szgk-
ra, értelmes dolgokra. Tel.: 06/20-
318-0875.
J o b b  ké z z e l  h a j t h a tó  u tc a i 
rokkantkocsi, szobai rokkant kocsi 
eladó. Tel.: 06/30-391-0298.
H o r d o z h a t ó  c s e m p e k á l y h a 
Karcagon eladó. Tel.: 06/30-619-
9775.
Női 26-os kerékpár felújítva (új 
külső-belső, nyereg), nyíregyházi 
főiskola biológia szakára tanköny-
vek eladók. Tel.: 06/30-914-5503.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 59/887-269
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Minőségi termelői  borok az 
o r s z á g l e g j o b b b o r ás z ai tó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Angol nyelvből korrepetálást, 
nyelvvizsgára és érettségire fel-
készítést vállalok. Tel.: 06/20-418-
4244.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Cipzár bevarrást, ruhajavítást vál-
lalok. Tel.: 06/70-410-8289.
Angol nyelv oktatása egyéni tema-
tika szerint. Korrepetálás és nyelv-
vizsgára felkészítés (alap, közép és 
felső fok). Tel.: 06/30-586-4912.

Apróhirdetés

Felnőttképzési nyilvántartási szám   01132-2010

Intézmény-akkreditációs lajstromszám   AL-2486

FIGYELEM! A Probitas Plus Kft. által a következő 

OKJ-s képzések indulnak 
Karcagon és Kisújszálláson 2014. februártól

az új törvényi változások szerint

-  Boltvezető
-  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
-  Élelmiszer- vegyi áru és 

gyógynövény eladó
-  Kézápoló és műkörömépítő
-  Óvodai dajka
-  Számítógépes adatrögzítő
-  Szociális gondozó és ápoló
-  Targoncavezető

-  Bérügyintéző
-  Munkavédelmi technikus
-  Pedagógiai és családsegítő 

munkatárs
-  Társadalombiztosítási ügyintéző

Mi nem kérünk beiratkozási, regisztrációs, valamint modulzáró vizsga 
megírási díjat! A kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítjuk.

Elérhetőségeink: 06 70 4242 490, 06 30 422 7224, 06 52 413 766, 
oktatas@probitas.hu.

Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu .
facebook: probitas plus kft

AKCIÓ!
A Bérügyintéző és a Társada-
lombiztosítási ügyintéző tanfo-
lyamok együttes elvégzésekor 
a 2. tanfolyam képzési díjából 
50%-ot mi fizetünk!

A Emelőgépkezelő (kivéve targon-
ca) és a Targoncavezető tanfolyamok 
együttes elvégzésekor a 2. tanfolyam 
képzési díjából 50%-ot mi fizetünk!

Gépkezelő képzésnél hatósági 
vizsga (jogosítvány) szervezé-
sét is vállaljuk.

Kedvezményeink: Cégeknek, Intéz-
ményeknek, Magánszemélyeknek:
- Rugalmas időbeosztás
- Cégeknél kihelyezett képzés
- Vizsgáztatás a képzés helyszínén.

8. osztályra épülő képzéseink: 

Érettségire épülő képzéseink:

A nálunk végzett hallgatók 73%-a munkahelyet létesített vagy 
őrzött meg az új szakmáknak köszönhetően.
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2014. február 14. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Ifjúsági Filmműhely 

alkotása I. rész - Turista rém-
álom

18.20  Nótacsokor 
 - Kun-Csorgó Citera együttes
 - Karcagi Nótaklub tagjai 

énekelnek
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: miniszteri megbízott
 Karcagi Hírek
 - Gazdatüntetés
 - Diákolimpia
 - Defibrillátor adomány
 Háttér
 Vendég: Benéné Kecskeméti 

Anikó
 Téma: Aprólábak Gála
20.20 Szalagavató a 

Szentannaibban

2014. február 18. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.00  Karcagi hírek

19.30  A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise

20.30  Karcag Sport: Lekvár Sándor 
U15 Emléktorna

 Elődöntők:
 - Mezőkövesdi Zsóry SE - 

Jászberényi SE
 - Karcagi SE - Budapesti Hon-

véd
 - 7. helyért: DVSC-DLA - Bal-

mazújvárosi FC
 - 5.helyért: Szolnoki MÁV - 

Magyar Futball Akadémia

2014. február 20. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Ifjúsági Filmmű-

hely alkotása II. rész - Color 
Wizards

18.20  Karcag Sport
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Rózsa Sándor, Kar-

cag város jegyzője
 Téma: Választási tájékoztató
 Karcagi Hírek
 Háttér
 Téma: Györffy Napok
20.20  Soros Testületi ülés

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

Kun Mária – Szőke László
Kg., Északi u. 9. 
 László Imre

Házasságkötés

2014. február 7.
Seres Viktória – Varga János

Február 15. szombat
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széche-
nyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-
szertár – Tesco

Február 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széche-
nyi sgt.

Február 22. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Február 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Előkészületi mérkőzés
Kunhegyes – Karcag 3:1 

(2:0)
Karcag: Moga, Terjék, Ko-

vács Cs., Szőke R., Hamar, 
Szivós G., Erdei, Nagy R., 
Szivós Gy., Kupai, Székely

Góllövő: Székely
Edző: Orosz István

Berekfürdő – Karcag 1:2
Karcag: Bajusz, Kovács L., 

Szőke R., Kovács Cs., Hamar, 
Szivós G., Nagy R., Szivós Gy., 
Kupai, Erdei, Székely

Cserék: Németh, Terjék
Góllövők: Székely, Kupai

Bucsa – Karcag 1:7
Karcag: Moga, Kovács L., 

Orosz, Szőke R., Kovács Cs., 
Szivós G., Szivós Gy., Nagy R., 
Bukovszki, Kupai, Székely

Cserék: Hamar, Erdei
Góllövők: Erdei (2), Székely 

(2), Szivós G., Bukovszki, Ko-
vács Cs.

Karcag – Kunhegyes 1:1
Karcag: Moga, Kovács 

L., Kovács Cs., Szőke R., 
Szentannai, Orosz, Szivós Gy., 
Nagy R., Bukovszki, Erdei, 
Székely

Cserék: Németh, Szivós G.
Góllövő: Székely

Karcag U15 – Bucsa ifjúsá-
gi 7:0

Karcag: Fekete, Kupai, Far-
kas I., Bencsik, Szendrei, Sza-
bó, Nábrádi, Györfi, Terjék, 
Pesti, Farkas A.

Cserék: Farkas S., Balla, Ba-
logh J., Seres

Góllövők: Szabó (2), Balogh 
J. (3), Balla, Farkas A.

Kemecsi László: Mind gyor-
saságban, mind játékban felül-
múltuk az ifistákat. Hétvé-
gén labdarúgó tornán veszünk 
részt Mezőkövesden. A DVTK, 
Mezőkövesd és Gyöngyös lesz 
az ellenfél.

B. I.

Labdarúgás

Sátoraljaújhelyen rendez-
ték meg a IX. Zemplén Kupa 
nemzetközi utánpótlás és fel-
nőtt Kyokushin karate ver-
senyt. Hat ország, közel 300 
versenyzője lépett a tatamira. 
Egyesületünket négyen képvi-
selték. Teljesítményüket Gyar-
mati Imre, a karcagi szakosz-
tály vezető edzője értékelte.

- Horváth Gergely gyerek 
II. korcsoportban indult. Saj-
nos az I. fordulóban kiesett, 
de ez volt az első komoly ver-
senye. Szabó Klaudia ifjúsági 
középsúlyban rajtolt, de neki 
is az I. fordulóban búcsúznia 
kellett, igaz hosszabbításokkal 
maradt alul. Junior nehézsúly-
ban Kemény Anett indult és a 
döntőben nagyon szoros csa-
tában bírói döntéssel az ellen-
felét hozták ki, így második 
helyezést ért el. A felnőtt „A” 
kategóriában indult Gyarmati 
Ildikó, aki két versenykategó-
riában is érdekelt volt. Az el-
ső katában egészen a döntőig 
menetelt, majd itt szoros bírói 
döntéssel a martfűi hölgyet 
hozták ki győztesnek, és így 

ezüst éremmel zárta a forma-
gyakorlatot. A másik verseny-
számban a női középsúly küz-
delmeiben el kell mondani, 
hogy nagyon szépen helytáll. 
Az Ukrán EB-n a második he-
lyezettől szoros csatában ma-
radt alul. Minden egyes hosz-
szabbítást végig kellett küz-
denie és így a második helyet 
szerezte meg. Nagyon szép tel-
jesítmény Ildikótól, mivel szü-
lés után az első komolyabb 
megmérettetésen vett részt. 
Raczkó György sensei sikerrel 
abszolválta a pénteken meg-
rendezett bírói továbbképzést, 
így megkapta az „A” kategóri-
ás minősítést.

Legközelebb március elsején 
lesz versenyük – nem is akár-
milyen. Szolnokon rendezik 
meg a felnőtt magyar bajnok-
ságot, ahol régóta nem tapasz-
talt nagy létszám és nagy mé-
dia figyelem, valamint tekin-
télyes szponzori támogatók 
várják a bajnokságba beneve-
zőket.

B. I.

Kiskőrösön jártak 
a birkózók

Február 8-án Kiskőrösön 
rendezték meg a Dél-Magyar-
országi régió bajnokságát. A 
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun 
és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyék huszonhét szakosztályát 
felvonultató viadalon hat kar-
cagi fiatal képviselte városát.

A hat fiatalból öten is a do-
bogón végeztek, az ő teljesít-
ményük biztató a jövőt tekint-
ve, szépen helytálltak a rangos 
mezőnyben. 

Eredmények: Diák II. kor-
csoport (10-11 évesek), 29 kg:
Balajti Gábor II. 32 kg: Balogh 
Alex III. 54 kg: Kis János II. 
Diák I. korcsoport (12-13 éve-
sek), 63 kg: Kovács Péter III. 
76 kg: Domokos Sára (fiúk kö-
zött) III.

Kilencedikén, vasárnap 
Miskolcon meghívásos gyer-
mek versenyen indult. A szak-
osztály egyik legfiatalabb tag-
ja, ifj. Kurucz István (Pityesz) 
a Szalontai Zoltán emlékver-
senyen kiválóan szerepelt, hi-
szen az összes ellenfelét le-
győzve a dobogó legfelső foká-
ra állhatott.

Szűcs András

Karate

Zemplén Kupa

Kispályás teremlabdarúgó bajnokság
10. forduló eredményei: Profix-Bituman – Kelemen 5:6, 

VGT-Brigád – Együtt Fa-Va-Vári 5:0, DKV – Szuperinfó 
5:2, MultiTec – Labonczfa 3:3, Flottok – SKF-Devils 2:2, 
SSBisztró – Familia 4:1, RoliSped – Origo 5:0. Szabadnapos 
volt: Kunmadaras.

B. I.

Valentinnap
Jegyár: 1.500 Ft

pénztárban kaphatók!

www.facebook.com/akacliget

A büfészolgáltatásról az EURO Kft. gondos-

Méntelem út 1.
5300 Karcag

Tel.: 06/59-707-303 
Mobil: 06/20-92-42-533 

E-mail: essen@t-online.hu


