
Január elsejétől új, megbí-
zott igazgató látja el a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola irányítását. 
Kinevezése alkalmával kér-
deztük Nagy Béla lelkészt, 
vallástanárt az iskola jelené-
ről és jövőjéről.

– Talán kezdjük ezt a beszél-
getés egy rövid bemutatkozás-
sal! Bár sokan ismerik a város-
ban, de az eddigi pályafutásá-
ról keveset tud a közvélemény.

– Nyírbátorban születtem, 
iskoláim és egyetemi tanul-
mányaim elvégzése után Bot-
palád, Kispalád, Magosliget 
gyülekezeteiben kezdtem a 
lelkészi szolgálatot. Ez a kör-
nyék Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található. Később 
Nábrádon folytattam pályá-
mat, majd 2005-től Berettyó-
újfaluban teljesítettem szol-
gálatot. Ott csöppentem be-
le igazán az egyházi iskolák 
életébe és lettem vallástanár. 
2008-tól a Karcagi Reformá-
tus Egyházközséghez kerül-
tem, mint beosztott lelkész és 
amikor egy évre rá újra indult 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola, akkor 
lettem a vezető vallástanára. 

Úgy nagyjából másfél évvel 
ezelőtt igazgatóhelyettesként 
folytattam munkámat, most 
pedig január elsejétől, mint 
megbízott igazgató irányítom 
az intézményt.

– Jelent-e valamiféle válto-
zást, hogy egy lelkész került a 
vezetői székbe?

– Talán úgy tudnám ezt 
megfogalmazni, hogy egy lel-
kész másképp látja egy egy-
házi intézmény – nem is csak 
irányítását, de egyáltalán a 
létjogosultságát – működését, 
mint aki nem az egyház ber-
kein belül látja a viszonyokat, 
magát az erkölcsi mércét. Ez 
ebből a szempontból nagyon 
fontos. Ebből merítve, erre 
építve szeretném tovább vin-
ni – értem ezalatt nyilvánva-
lóan – a vallási nevelést. A fél-
reértések elkerülése végett, itt 
most nem az a lényeg és nem 
az a kérdés, hogy én most szi-
gorúbb leszek, vagy sem. Azt 
gondolom, hogy a reformá-
tus szellemiséget – úgy ahogy 
mi azt annak idején megta-
nultuk – kell továbbadni. Ter-
mészetesen igyekszünk, és én 
magam is igyekszem a kor-
ral együtt haladni, de vannak 
olyan dolgok, amelyekben a 
bibliai értékrend – mondhat-

nám azt is – mindenek felett 
áll.

– Hogy látja, a mai fiatalok 
mennyire fogékonyak, egyálta-
lán fogékonyak e a hit és a val-
lás elfogadására? Vagy esetleg 
csak presztízs kérdés az, hogy 
valaki egy jó nevű egyházi is-
kolában végzi el a tanulmá-
nyait?

– Összetett a kérdés. Er-
re nem tudok egyértelmű vá-
laszt adni és megmondom mi-
ért. Vannak diákok, akiket ez 
érdekel, már eleve úgy jönnek 
ide, hogy van ilyen irányú el-
kötelezettségük, esetleg vala-
miféle alapismere-tük. Van-
nak olyanok is akiket nem ér-
dekel vagy nincs hozzá kötő-
désük. Egy biztos, hogy – az 
én tapasztalatom és meglátá-
som szerint – egy diák mindig 
őszintébb, mint mondjuk egy 
felnőtt. A felnőtt ember már 
megpróbál viselkedni, meg-
próbál bizonyos helyzetekben 
alkalmazkodni. Adott esetben 
egy diákból még hamarabb 
kijön az ellenérzés és ha adó-
dik rá lehetőség, akkor talán 
kifejezésre is juttatja.

Az én célom nem az, hogy 
megváltoztassam a diákot, ha-
nem sokkal inkább az, hogy 
felmutassunk egy alternatívát, 
egy lehetőséget. Mert valami-
re azt mondani, hogy nem, 
úgy, hogy nem ismerem – azt 
gondolom, hogy nagy luxus. 
Tehát valamit 
elutasítani úgy, 
hogy nem tu-
dom mit utasí-
tok el és adott 
esetben nem 
látom a benne 
rejlő lehetősé-
geket – szerin-
tem tényleg lu-
xus. Azonban, 
ha valaki meg-
ismeri és ennek 
ellenére nemet 
mond rá, az 
már az ő szu-
verén dönté-
se. Többek kö-
zött amikor én 
vallásosságról, 
vallásos érték-
rendről, vagy 

erkölcsiségről beszélek, akkor 
ezalatt ezt értem elsődlege-
sen. Tehát megismerni, mint 
lehetőséget és – bocsánat, 
hogy így fogalmazok – felven-
ni a ritmusát. Mert valamilyen 
szinten a diák kénytelen fel-
venni ezt a ritmust, hiszen en-
nek az iskolának megszokott 
életrendje, szokásrendje, ki-
alakult hagyományai vannak. 
Ebbe bele kell illeszkedni. 
Az más kérdés, hogy később, 
amikor kikerül innen meg-
tartja-e, vagy sem. Mégis van 
már egy előélete, egy ismere-
te és ennek fényében hozhatja 
meg a maga döntését.

– Ez a gimnázium népszerű, 
elismert intézmény. Nagyon jó 
eredmények születnek itt akár 
az oktatás, akár a sport és 
egyéb más területeken. Az ed-
dig elért eredmények és sikerek 
fényében mit tart még fontos-
nak az iskola életében, munká-
jában?

– Az egyházi iskoláknak 
egyik nagyon fontos – mond-
juk úgy – értéke volt az elmúlt 
századok során, hogy a termé-
szettudományos oktatásban 
mindig is élen jártak. Ezt na-
gyon fontosnak tartották, mint 
ahogy mi is. Ezért a közeljövő-
ben is az oktatás ezen területét 
nem csak megtartani, de sok-
kal inkább fejleszteni, a szín-
vonalát emelni szeretnénk. Én 
abban látom ennek az iskolá-

nak a fennmaradását, megma-
radását, hogy milyen színvo-
nalon tudunk oktatni, hogyan 
tudjuk továbbadni azt a tudás-
anyagot, amivel majd a diákja-
ink a felvételi során sikeresen 
tudnak helytállni. Ez az elsőd-
leges feladat.

A másik a nyelvoktatással 
kapcsolatos. Köztudomású, 
hogy a mi intézményünkben 
az első számú idegennyelv az 
angol. Ez nem kérdés, ez a jö-
vőben is így lesz. Mivel én ma-
gam a némethez közelebb ál-
lok – most nem azt mondom, 
hogy a többi rovására, de sze-
retném ennek az oktatását is 
megerősíteni. Mégpedig azért, 
mert azt látom, hogy Közép-
Európában a német nyelv-
nek is van létjogosultsága. Sok 
szempontja van ennek, a hasz-
nosságát nem csak a gazdaság, 
de az élet sok más területén is 
látom.

A vallásos életről már be-
széltem. Ott, ahogy a korábbi-
akban megfogalmaztam, a re-
formátus szellemiséget szeret-
nénk kicsit jobban kidombo-
rítani. Ha elmondhatom még 
egyszer, itt nem az a kérdés, 
meg nem az a lényeg számom-
ra, hogy egy diák vallásos, 
vagy nem vallásos, hanem az, 
hogy ismerkedjen meg a refor-
mátus gondolkodással, szelle-
miséggel.

-dh-
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Megismerni, mint lehetőséget...

- Beszélgetés Nagy Béla lelkésszel -

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola épülete
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Közéleti szilánkok
A kultúrák harca?

Amikor ezeket a sorokat írom, 
még január 22-e, a Magyar 
Kultúra Napja előtt vagyunk. Mire 
a lap megjelenik, már utána. De 
hát, mégis csak ez a fontos, noha 
a média tele van a Heti Charlie 
utózöngéjével-, még jó néhány 
hétig ez lesz a téma. Jól megélnek 
belőle a nagy és tegyük hozzá, 
a „kisebb”, írott és elektronikus 
sajtók is. Persze, nem „élcelődni” 
kívánok ezen-, mert soha nem 
voltam „Charlie-jellegű”-szatirikus 
lapnál. Ám, ha megnézzük 
a magyar sajtót- a Borsszem 
Jankótól, a Hócipőig bezáróan. 
(Bár utóbbinál, a főszerkesztő 
bizonyára sajnálja már. Legalábbis, 
a legutóbbi példányszám utáni 
profitot). Akárhogy is nézzük: a 
sajtószabadság nagyon fontos 
része a demokráciának, más 
aspektusból tekintve viszont, 
jóval szűkebb kategória, mint 
a nagybetűs szabadság. És 
szorosan a kultúrához tartozik. 
Ahhoz viszont, hogy a tágabb 
és a szűkebb fogalom tartalmát 
megértsük, legeslegelső sorban 
definiálni kell mindkettőt. És 
itt már rögtön labirintus-szerű 
útvesztőbe kerülünk, - ugyanis 
könyvtárnyi irodalma van a 
szabadság definíciójának, 
és megközelítően annyi a 
sajtószabadságnak is.

Miután „filozófiai” a tágabb 
fogalom:  kezdhetjük azzal, hogy 
a „szabadság a szükségszerűség 
felismerése”. Vagy a szabadság „ott 
kezdődik, ahol az önkény véget ér” 
– és citálhatunk szebbnél szebb 
gondolatokat, gondolkodókat. 
(Legelső ez évi lapszámunkban 
meg is tettem, Bogdánfi Sándor 
vajdasági magyar írótól idéztem 
egy aforizmát. Megismétlem, 
mert hátha valaki nem olvasta:” 
A szabadság mást és mást jelent, 
nem csak minden országban, 
hanem minden lakásban is.”) 
Azért is idéztem újra, mert az ő 
műfaja is a szatira volt, elődjének 
pedig Karinthyt tekintette, 
és Kosztolányit -, persze, ő 
is nagyon jól tudta, csak a 
nyomukban lépdelhet. Karinthyt 
„belátható időn” belül nem lehet 
túlszárnyalni. Azt hiszem, olyan 
ő, mint az úszásban az amerikai 
Phelps – egyelőre - bár a hasonlat 
sántít. 

Egyesek azt panaszolják, 
hogy most nincs sajtószabadság 
Magyarországon! Hát, olyan 
tényleg nincs, mint Frankhonban. 
De, talán jobb is…

Végezetül Bogdánfitól: „A 
szabadságról csak azt érdemes 
megírni, amit nem szabad!”

-ács-

KÖZÉLET
Megyei hírekFM hírek

Dévaványán született. Fiatalon került Karcagra és a karca-
gi emberek rövid időn belül befogadták. Azért, mert kiváló, 
lelkes munkát végzett tanárként, főagronómusként, TSZ el-
nökként, majd a Magyar- Bolgár TSZ. megalakulása után el-
nökhelyettesként.

Ő maga is ízig- vérig  karcagi lett, sokan szerették a város-
ban. Munkája során mindig a jóra törekedett, arra, hogyan 
segítsen az embereken. A termelőszövetkezetben elsősor-
ban a tagság szociális, kulturális, sport ügyeiért volt a felelős. 
Szorgalmas, embereket szerető egyénisége tette őt erre alkal-
massá.

Munkatársai segítségével figyelmet fordítottak az ott dol-
gozó, mintegy 380 fiatal boldogulására. Segítették őket bevo-
nuláskor, leszereléskor, családalapításkor, lakásuk felújítása-
kor. Előmenetelük érdekében szakmai tanfolyamokat szerve-
zett. Nagy lelkesedéssel szervezte az üzemi focibajnokságo-
kat. Lelkiismeretesen foglalkozott a nagyszámú nyugdíjas-
sal, ha szükség volt segélyre, tüzelő biztosításra, gyógykeze-
lésre, segítésüket mindig megoldotta. A tagság részére fontos 
rendezvényeket szerveztek, például a város művészeinek ki-

állításait. Népszerű feladat volt az üdülések és a kirándulások 
szervezése, több száz tag jutott el így külföldre és hazánk leg-
szebb tájaira.

Munkatársaival folyamatos gondos munkával segítették a 
háztáji gazdálkodást és a melléküzemágak működését.

Nemcsak munkájában, hanem a családjában is példaérté-
kű embert tisztelhettünk benne. Közéleti ember volt. Meg-
nyerő egyénisége, kedves mosolya, derűje bizalmat, szerete-
tet ébresztett az emberekben. 

Biztos vagyok benne, emberszeretetéért, segítőkészségéért 
emléke és tisztelete sok emberben örökre megmarad. 

„Azok akik nem hagytak maguk mögött káprázatos ered-
ményeket, csak kis jótettek sorát, már nem éltek hiába.” 
(Charlotte Gray)

Ő nagy tetteket hagyott maga után. 2014. december 22- én 
nagy részvét mellett búcsúztattuk el. 

Nyugodjon békében!

Dr. Kasuba János

Dr. K. Tóth Ferenc
(1931- 2014)

Hazánk kezdeményezi a 
génmanipulált szervezetek 
mezőgazdasági alkalmazását 
elutasító uniós tagországok 
összefogását, azzal a céllal, 
hogy az egész Európai Unió 
GMO-mentes övezet legyen 
- jelentette be dr. Fazekas 
Sándor a Globális Élelmezési 
és Mezőgazdasági Fórumon. 
Fazekas Sándor a magyar 
kezdeményezésről elmondta, 
hogy a GMO-mentes terme-
lésben elkötelezett országok-
nak szövetségre kell lépni-
ük, „mert egészséges környe-
zetet és egészséges élelmi-
szereket szeretnénk, és meg-
győződésünk, hogy az EU és 
Magyarország mezőgazdasá-
ga a hagyományos növény-
termesztéssel és állattenyész-
téssel is versenyképes tud 
maradni”.

Az összefogás azért is fon-
tos, mert képviselni kell „az 

emberek érdeke-
it”, hiszen „kö-
zös felelősségünk, 
hogy biztonságos 
élelmiszerek ke-
rüljenek az asztal-
ra” – hangsúlyoz-
ta.

Jelenleg a 28 kö-
zül 13 uniós or-
szágban tiltják 
a GMO-k alkal-
mazását, a többi-
ek pedig még nem 
hoztak döntést 
vagy ingadoznak. 
A tárcavezető em-
lékeztetett arra, 
hogy az Európai 
Parlament a na-

pokban a tagállamok hatás-
körébe utalta a döntés jogát a 
GMO-k dolgában. Dr. Faze-
kas Sándor kiemelte, hogy így 
a tagállamok kerültek kulcs-
szerepbe, és amennyiben va-
lamennyi ország elfogadja a 
magyar kezdeményezést, ak-
kor az egész EU GMO-mentes 
övezetté válik.

Az EP-ben január 13- án 
elfogadott jogszabály min-
den tagállamnak lehetősé-
get ad arra, hogy betilthas-
sák a GMO-k termesztését sa-
ját területükön. Hivatkozhat-
nak például környezetvédelmi 
szempontokra, várostervezési 
igényekre, társadalmi és gaz-
dasági hatásokra, más termé-
kek szennyezésére, vagy ag-
rárpolitikai célokra. A tagál-
lamok egyes konkrét növény-
fajtákat, vagy egyes tulajdon-
ságot hordozó növényeket is 
betilthatnak.

Legyen az unió GMO-mentes övezet

Az Észak-magyarországi 
és az Észak-alföldi megyei 
önkormányzatok szakmai 
konzultációját tartották 
január 14-én Egerben. A 
rendezvény célja a megyei 
önkormányzatok jövőbe-
ni feladatainak egyezteté-
se, valamint a 2014-2020-
as uniós ciklus tervezésé-
vel és végrehajtásával ösz-
szefüggő aktuális kérdések 
megvitatása volt. A részt-
vevők egyetértettek abban, 
hogy elnöki, főjegyzői és a 
területfejlesztési szakem-
berek szintjén fokozni kell 
a megyei önkormányzat-
ok jövőbeni együttműkö-
dését, az álláspontok ösz-
szehangolását. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat részéről 

Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke, Rentzné 
dr. Bezdán Edit megyei fő-
jegyző, Dr. Molnár Zoltán 
megyei aljegyző és Lakatos 
István, a Térségfejlesztési 
és Külügyi Iroda vezetője 
vett részt a rendezvényen.

„Fontos célként fogal-
maztuk meg, hogy a hat 
megye együttműködésének 
fokozása és tevékenységé-
nek összehangolása elen-
gedhetetlen a hatékony ér-
dekérvényesítéshez a Me-
gyei Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségében. Fon-
tos, hogy ez az összefogás 
az eredményes érdekkép-
viseleti munkát erősítse, il-
letve hozzájáruljon annak 
megújításához.”- mondta 
Kovács Sándor.

Megyei önkormányzatok szakmai konzultációja

Fotó: Internet
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INTERJÚ

A Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság a természetvé-
delem állami feladatain be-
lül számos nagy EU-s forrás-
ból támogatott projekt gazdá-
ja is. Ezek a nagy területeket 
érintő munkák néhány eset-
ben  már több mint egy évti-
zede indultak, talán ezért sem 
meglepő, hogy Kapocsi Ist-
vánnal folytatott éveleji be-
szélgetéseinknek rendre olyan 
visszatérő témái vannak, mint 
a tájrehabilitáció. Idei első be-
szélgetésünk is ezzel indult.

- A vonalas létesítmények 
(utak, vezetékek stb.) termé-
szetkárosító hatását kikü-
szöbölő pályázati fejleszté-
sünk első ütemét lezártuk, 
ami azt jelenti, hogy megépí-
tettünk egy veszélyes útsza-
kasz melletti vadterelő kerí-
tést, a középfeszültségű veze-
tékek közül pedig a madárvo-
nulás szempontjából a legve-
szélyesebb helyen lévőket és a 
tájképileg nagyon rossz hely-
re építetteket földkábelre cse-
réltük.

- Karcag határát is érintet-
te ez?

- Hogyne. A Zádor-híd és 
az Ágota-híd közötti légveze-
ték szakaszt, illetve a Zádor-
hídtól a Bengecsegi út felé hú-

zódó vezeték helyett földká-
belt fektettünk le. A megma-
radó légvezetékek  madárba-
rát átalakítását is megkezd-
tük vagyis a vezeték tulajdo-
nosával és  üzemeltetőjével, az 
EON-nal madárkitérítő priz-
mákat és szigetelőket  szerel-
tettünk fel a légvezetékek-
re valamint tartóoszlopok-
ra. A légvezetékek lecserélésé-
vel kapcsolatos munkánk nem 
zárult le, 2015-ben újabb sza-
kaszába lép.

- Legalább négy éve minden 
januárban szó esik  az egykori 
bombázótér folyamatban lévő 
kármentesítéséről. Tart még a 
terület tisztogatása?

- Igen, tart, de azért fűzzük 
hozzá, hogy ez egy olyan spe-
ciális feladat, amit tűzszeré-
szek végeznek. 1992 óta már 
nem is egy mentesítés volt, és 
ez a mostani is évek óta tart 
már. Mostanra – örömmel 
mondhatom – a finisébe ér-
tünk, úgyhogy tartani tud-
juk a 2015-16-os zárással kap-
csolatos előirányzatot. Január-
ban vonul fel a terepre a Ma-
gyar Honvédség, és  megkez-
dik a 2013 őszétől mostanáig 
feltalált robbanótestek, vala-
mint a nem robbanásveszélyes 
tárgyak összegyűjtését. Eze-

ket a helyszínen hatástalanít-
ják, vagy elszállítják. Miután 
a terület megtisztítása befeje-
ződött, jön a tájrehabilitáció, 
amikor a bombatölcsérek és 
az épített földművek nagy ré-
szét földgépekkel eltüntet-
jük. Ezt követően pedig eze-
ket az állami 1-es besorolá-
sú, kivett művelési ágú terü-
leteknek megkezdjük a kimé-
rését és „gyep” művelési ágba 
való átsorolását. A most folyó 
feltárás egyébként több mint 
huszonötezer jelet tárt fel. Jel-
zem nem is az egész terület-
ről, csak a száraz terepfelszín-
ről van szó, ami később gaz-
daságilag hasznosítani lehet. 
A mocsarak, nádassal erősen 
benőtt területek felderítését 
ebben a programban nem ter-
veztük.

- 2014 a Túzok Éve volt. Mi-
lyen állománnyal zárt ez a fo-
kozottan védett madár?

- A túzok szinkron-számlá-
lás adatai szerint az országos 
állomány 1500 példány körü-
li, s mivel évek óta nem vál-
tozik jelentősen, elég stabil-
nak mondható. Karcag kör-
nyékén több áttelelő, gyüle-
kező helyük is van, például a 
Hegedűsháton és a Disznóré-
ten. Botonáson pedig évtize-

dek óta dürgőhelyük van. A 
mi határunkban egy sikeres és 
három sikertelen túzokköltés-
ről van tudomásunk. Az ará-
nyok azért ennél sokkal job-
bak, hiszen ez a madár rej-
tőzködő életet él, és a fészke-
it szinte csak véletlenül talál-
juk meg. De a fiatalokat rend-
szeresen ott látjuk a gyüleke-
zőhelyeken, ami igazolja a si-
keres költéseiket. Maga a Tú-
zok Éve mégsem zárult olyan 
szépen, ahogy illett volna, 
ugyanis minden évtizedek óta 
zajló propagandánk és min-
denféle erőfeszítésünk ellené-
re december 30-án, a Bihari-
síkon egy vadászat alkalmá-
val lelőttek egy túzoktyúkot. 

A Berettyóújfalui Rendőrka-
pitányság természetkárosítás 
bűntette miatt folytatja a vizs-
gálatot.

- A túzok természetvédel-
mi értéke egymillió forint. Ezt 
ilyenkor meg kell fizetni?

- Igen, és emellett még ko-
molyabb büntetésre is számít-
hat a természetkárosító.

- Az idei év madara?
- A Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 
döntése alapján 2015 a Búbos 
Banka Éve. Költöző fajról van 
szó, úgyhogy majd év közben 
beszélünk még róla.

- Úgy legyen! Köszönöm a 
beszélgetést!

Elek György

Jól halad a tájrehabilitáció

A Magyar Kultúra Napja 
karcagi eseményeinek egyi-
ke volt dr. Örsi Julianna Pa-
rasztvilág című kötetének 
bemutatója. Az etnográfus 
szerző több mint negyven 
éve a társadalom változása-
inak, jelenségeinek kutatója, 
s eredményeit, megfigyelése-
it eddig 12 kötetben, kétszáz 
tanulmányban és számos 
tudományos cikkben tet-
te közzé. A legújabb könyv-
ről a bemutató előtt beszél-
gettünk.

- Parasztvilág a kötet cí-
me, vagyis egy mára részben 
eltűnt, maradékaiban pedig 

teljes átalakulásban lévő tár-
sadalmi osztályról ír. Színes 
és érdekes „világ” ez. Ezúttal 
melyik szeletét ragadja meg?

- Ez a könyv egy olyan át-
tekintés, amely a 18.század-
tól napjainkig vizsgálja a vi-
dék társadalmát. Több nagy-
kunsági településről vannak 
benne konkrét példák, de az 
ország más területeit, sőt, a 
ma már határon kívüli tele-
püléseket is érintek benne - 
éppen azért, hogy következ-
tetést lehessen levonni arról, 
miként alakult a vidék társa-
dalma az elmúlt három év-
század alatt.

- Háromszáz év alatt ren-
geteg hatás érte éppen a pa-
raszti világot, hiszen ipari 
forradalom zajlott le, átala-
kult a közlekedés, megvál-
toztak a táj (mint földrajzi 
környezet) adta lehetőségek 
és még ott vannak a politi-
kai változások, amik sokszor 
erőszakos átalakítást hoztak. 
Valamennyit sorra veszi?

- Tulajdonképpen minden 
kornak megvan a maga le-
nyomata. A török kor után 
az Alföld újratelepítése, a 
falvak, mezővárosok kiala-
kulása a legjellemzőbb. A 
19.században a polgárosodás 
nyomait találjuk a vidéki te-
lepüléseken is. A 20. század-
ban pedig a háborúk és a 
rendszerváltások befolyásol-
ták a fejlődést és így a vidéki 
közösségek életét is. Az ál-
talam vizsgált időszakban a 
paraszti társadalom jól szer-
vezett közösségekből állt. 
Ezen közösségek kapcsolat-
hálóját követem nyomon a 
könyvben az egyéntől a csa-
ládon át a falusi vagy kis-
városi közösségig és a tár-
sadalom egészéig. A kuta-
tást elindító kérdés ugyanis 
az, hogy hogyan működött 

ez a kapcsolatháló, milyen 
szerepe volt az ember éle-
tében, mi volt a közösségek 
éltető ereje. A tényszerűsé-
gek megállapítása pedig ar-
ra késztet, hogy ezeket pél-
daként kínáljam a jelen tár-
sadalomszervezőinek. Gon-
dolok itt egy-egy közösségi 
emberre, közösségi formá-
ra vagy olyan szabályokra, 
amelyek az emberek menta-
litását, gondolkodásár alakí-
tották. Azt hiszem az olyan 
időszakok, mint a jelenle-
gi, amikor sok-sok bizony-
talanság vesz körül bennün-
ket, akkor, nem árt visszate-
kinteni és egy-egy jó példát 
hasznosítani.

- A régi világ normái, lát-
hattuk az elmúlt évtizedek-
ben, sérülékenyek, viszonylag 
gyorsan el is tűntek vagy el-
halványodtak. Miért?

- Ez elsősorban a külső ha-
tások miatt következett be. 
A rengeteg információ, hir-
detés, műsor amit óhatatla-
nul lát, hall, olvas az ember 
nyilván hatással az egyén-
re és ezeken keresztül a kö-
zösségre. Az elmúlt négy év-
tizedben pedig tudatos pa-
rasztellenes politika folyt. 

Olyan szemléletben nevel-
ték a fiatalokat – akik ma 
már nem fiatalok, hanem a 
társadalom derékhadát al-
kotják – amely nem becsül-
te meg a hagyományos  ér-
tékeket. És ilyen hatás még a 
globalizáció, ami egységesíti 
a világkultúrát, a szemléle-
tet és így a sajátos  közössé-
gi kultúra mellett a helyi kö-
zösségi értékrend is elveszíti 
a jellegét.

- Pár évtized alatt nagyon 
sok minden megváltozott és 
még egyre változik a világ. Mi 
az, ami ma is átvehető a régi 
közösségek „lényegéből”?

- Ilyenek például a közös-
ségi normák, vagyis a mun-
kához való viszony, a társas 
kapcsolatokban követendő 
minták, a családi élet rendje, 
az aktív, közösségért dolgo-
zó ember. Ezek ma is mind 
hasznosíthatók.

Örsi Julianna Parasztvi-
lág című kötetét a Nemze-
ti Kulturális Alap és a Nagy-
kun Hagyományőrző Társu-
lás támogatásával a Túrkevei 
Kulturális Egyesület jelen-
tette meg.

Elek György

PARASZTVILÁG 
Új könyv a vidék társadalmáról

Repeszhalom a bombatéren
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ÉRDEKESSÉGEK

Valamikor a kilencvenes 
évek közepén egy kutyakiál-
lításon láttam először, egy év-
tizede viszont minden olyan 
helyi rendezvény szereplője, 
ahol a Szélmalom Kennel ku-
tyáit be lehet mutatni. Sőt, ta-
lán meg sem lepődtem, ami-
kor nem is itthon, hanem va-
lamelyik szomszéd települé-
sen találkoztunk hasonló ese-
ményen. Ferenczi Sándorné 
kutyatenyésztő és kiképző azt 
mondja, mindenhová elmegy 
a kutyusokkal, ahová hívják. 
Harminc éve csinálja. Szereti 
a bemutatókat, örül, amikor 
a kutyái kicsiktől a nagyokig 

mindenkit elkáp-
ráztatnak.

Hideg téli dél-
előtt van, ami-
kor a Vágóhíd ut-
cai porta kapu-
ján becsengetek. 
Nem feltétlenül 
lett volna szüksé-
ges, mert jöttömet 
többoktávú ugatás 
jelzi, és csak akkor 
lesz csend, amikor 
a háziasszony elő-
kerül. A szobában, 
ahol beszélgetünk, 
szekrényben, pol-
con és a falon te-

mérdek jelvény, oklevél, dísz-
serleg, kupa, kitüntetés mutat-
ja a harmincéves kiképzői és 
tenyésztői pálya állomásait és 
eredményeit.

- Hogyan lett kiképző?
- Én és a férjem harminc 

éve tartunk kutyákat. Hobbi 
szinten voltak kutyáink, nem 
voltunk mi igazi tenyésztők. 
Mindig úgy volt, hogy meg-
tetszett egy-egy fajta és abból 
szereztünk be itthonra egyet 
vagy kettőt. A nagytestű né-
met doggal kezdtük, de az-
tán jöttek más fajták, a dober-
mann, a német juhász, az usz-
kár. Ezek vannak a kennelben 

most is, meg shar pei. Ma sem 
vagyok hivatásos tenyésztő 
vagy kiképző, inkább elkö-
telezett kutyatartó, aki örö-
mét leli abban, hogy szép ál-
lománya van. De nagy kutya-
barát az egész család, mi a fér-
jemmel, a két lányom, és most 
már a két kisunoka is. Ez a 
Szélmalom Kennel már 1982 
óta megvan.

- Számos tenyésztőt ismerek, 
de talán csak ön az, aki eny-
nyi szereplést is vállal az állo-
mánnyal. Ezt miért?

- Mindig jártunk kiállítá-
sokra és hát a kutyákat arra 
is fel kell készíteni. Ez volt az 
alap, amikor foglalkozni kel-
lett velük, másrészt meg min-
dig inkább a munkakutyák 
érdekeltek. Vagy tizenöt éve 
egy szolnoki kiállításon meg-
láttam a kutyakiképzésnek az 
ügyességi részét, az agility-t. 
Nagyon tetszett és akkor jött, 
hogy jó lenne, ha idehaza mi 
is megpróbálnánk. Ezért csi-
náltuk meg az első akadályo-
kat, a bemutatópályánk ele-
meit – még a tüzes karikát is. 
Amúgy meg nagyon sokat ta-
nultam a debreceni Dom-
bi Istvántól, Kisújszálláson 
Varga Attilától, Jászberény-
ben Gál Csabától és a miskol-

ci Mogyorósi István arany-
koszorús mesterkiképző-
től. Budapesten volt egy Szeg-
vár Kupa, ott Bende András-
tól és Suk Ferenctől kaptam 
jótanácsokat. Karcagon, Szol-
nokon és Szeghalmon is van 
kutyaiskola, ezekben is szét-
néztem. Szóval hamar letisz-
tázódott, hogy nekünk nem 
annyira a tenyésztési, mint in-
kább a munka, a kiállítás meg 
a bemutatózás a lényeg.

- Hány bemutatója van egy 
évben?

- Nyolc-tíz körül, de lehet, 
hogy több. Szívesen megyek 
bárhová, óvodákba, iskolák-
ba, vidékre falunapokra. Ilye-
nen legutóbb Berekfürdőn, 
Kenderesen és Sárrétudvari-
ban voltunk, Füzesgyarmaton 
lovastalálkozón mutatkozunk 
be. Csak Karcagon tizenöt 
lovasnapon voltunk ott.

- És látszik is, hogy nagyon 
szereti csinálni, minden alkal-
mat nagyon komolyan vesz. 
Miért fontos ez?

- Szeretem elvinni megmu-
tatni őket. Sok mindent hal-
lani a kutyatámadásokról, de 
tessék elhinni, minden csak 
nevelés kérdése. Büszke va-
gyok a kutyáimra. Huszon-
öt év járunk kiállításokra, ál-

talában a dobermannokkal és 
a törpe uszkárokkal – és eny-
nyi év alatt közel száz serle-
get szereztünk. Itt vannak lát-
hatja.

- Nem gondolt arra, hogy hi-
vatásos lesz?

- Nem, soha nem jutott az 
eszembe, de szívesen segítek 
mindenkinek, aki hozzám for-
dul ilyen kérdésekben.

- Mik a legközelebbi felada-
tok?

- Tiszafüreden lesz egy CAC 
kiállítás, és az elnök úr már 
felkért bennünket, hogy segít-
sünk. Ehhez tudni kell: a lá-
nyom elvégezte a ringtitkári 
tanfolyamot, úgyhogy ő szak-
képzett segítője-szervezője le-
het egy rendezvénynek. Így 
aztán voltunk már Salgótar-
jánban, Debrecenben, Nyír-
egyházán. Mindenfelé elis-
mert kutyások vagyunk nem 
lesz hiány a rendezvényekben. 
Másrészt pedig újabb, azaz fi-
atalabb kutyákat akarok itt-
honra, mert ezek itt az udva-
ron már minden lényegeset 
tudnak én pedig újabb tanít-
ványokat szeretnék.

- Hát jó munkát! Köszönöm 
a beszélgetést!

Elek György

Harminc éve a kutyák között

A Vasadon élő Németh Ru-
dolf több mint két évtizede 
kezdte el a papagájok tenyész-
tését. Állománya a tervsze-
rű fejlesztés és tenyésztés nyo-
mán ma már 35 fajtát (Nimfa, 
hullámos, Rozella etc.), mint-
egy ötven madarat számlál. A 
családi „vállalkozásként” gon-
dozott madárgyűjtemény-
nek egy évvel ezelőtt kezd-
tek kiállításokat szervezni, s 
ahogy Németh Nellitől hal-
lottuk eddig harmincöt tele-
pülésen mutatkoztak be. Kar-
cagon a múlt héten, szomba-
ton láthatták az érdeklődők a 
színes, eleven, sokhangú, ab-
szolút  egyedi tárlatot, amely-

nek példányaihoz – igazi szak-
értőként – ketrecenként a fajta 
leírását is mellékelték, de apa 
és lánya a szóbeli tájékozta-
tást is szívesen vállalták. Volt 
dolguk bőven, mert a Déryné 
földszintjét már a nyitás után 
ellepték a látogatók, sőt, egész 
családok voltak kíváncsiak a 
látványosságra, igazolva e ma-
darak örök népszerűségét. Né-
meth Rudolf szerint a papa-
gájok népszerűsége töretlen 
ugyan, de ma már a legtöbben 
nem akarnak otthon is bajlód-
ni a kalitkába zárt kedvencek-
kel. A látványukért azonban 
szívesen eljönnek, és ezért a 
kiállítás mindenütt nagy siker.

Papagájkiállítás
Szilveszter napján startolt 

a világ legnagyobb páros vi-
torlásversenye, a Barcelona 
World Race. Az egész Földet 
megkerülő versenyen nyolc 
hajó indult, köztük a Spirit of 
Hungary is, melynek kapitá-
nya Fa Nándor. Nevét azzal ír-
ta be a modern vitorlázás tör-
ténelmébe, hogy 1986-87-ben 
Gál Józseffel a St. Jupát túra-
hajó fedélzetén a Jóremény-
ség-, és a Horn-fokok meg-
kerülésével körbehajózták a 
Földgolyót. Eddigi pályafutása 
során számos világversenyen 
szerepelt, több hajót is terve-
zett és épített – köztük három 
óceáni versenyvitorlást.

A Barcelona World Race-en 
mindhárom nagy fokot meg-
kerülik és körül-belül április 
elejére érik körbe a Földet. Ezt 
a versenyt a hajósok Antark-
tisz-kerülő versenynek is hív-
ják egy speciális térképnézet 
miatt (Földgolyó alulnézet-
ből). A ma már igazi veterán-
nak számító Fa Nándor társa 
ezúttal az új-zélandi Conrad 
Colman.

A Spirit of Hungary jelen-
leg sereghajtó, de nem rég fény 
derült a jelentős lemaradás 
okára. Az egyenlítő felé halad-
va a legénység gyanúsnak ta-

lálta, hogy huszonöt csomós 
szélben is csak 13 csomóval 
vánszorognak. Kamera segít-
ségével megállapították, hogy 
valami felakadt a tőkesúlyra. 
Ez feltehetően egy halászhá-
ló darabja lehetett. A problé-
ma azóta megoldódott és a ha-
jó már lényegesen gyorsabban 
szeli az óceán vizét. A szakér-
tők egyébként a magyar vitor-
lásnak az ötödik helyezést jó-
solgatták a verseny kezdetén, 
az első helyet pedig az angol 
Hugo Boss nevű hajónak tip-
pelik, amelyik egyébként ha-
talmas előnnyel vezeti a ver-
senyt. A Spirit of Hungary is 

elérte már az egyenlítőt, így 
most változó szelekben vitor-
láznak. Itt sok minden meg-
történhet még...

Ezen a túrán egy idő után 
már nem is a helyezés szá-
mít, hanem az hogy épségben 
megőrizzék és egyben tartsák 
a hajókat, hiszen több olyan 
szakasza is van a versenynek, 
ahol komoly veszélyek lesel-
kednek a tengerészekre. Fa 
Nándor egyébként már azt is 
bejelentette, hogy 2016-ban 
indul a Vendée Globe szóló 
föld körüli versenyen.

-dh-

Vitorlással a Föld körül

Fotó: Internet
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Oreo keksz házilag
Hozzávalók:
Kekszhez: 22,5 dkg liszt, fél teáskanál sütőpor, 1 teáskanál, szódabikar-

bóna, 12,5 dkg holland kakaó, 12,5 dkg porcukor, 12,5 dkg vaj, 1 tojás
Krémhez: 25 dkg porcukor, 1 teáskanál vanília  kivonat, 4 evőkanál tej-

szín, 5 dkg vaj
Elkészítése: Habosra keverjük a vajat cukor ral és vaníliakivonattal. Hozzá keverjük a tejszínt. Hűtő-
be tesszük. Összekeverjük a lisztet a kakaóval, szódabikarbónával, sütőporral és sóval. Habosra ke-
verjük a vajat cukorral, hozzáütjük a tojást, majd addig kevergetjük, amíg simává nem válik. Hozzá-
adjuk a lisztes keveréket és robotgéppel először kisebb fokozaton, majd ha már kicsit összeállt, nagy 
fokozaton addig szép fényes tésztává gyúrjuk. Kisebb adagokban nem túl vékonyra nyújtjuk. Kiszúr-
juk 5 centis pogácsaszaggatóval. Megnyomjuk a körök felének tetejét, egy másik, kisebb, szúróval. 
Sütőpapíros lemezre rakos gatjuk és előmelegített sütőben 160 fokon 7 perc alatt készre süt jük. Nem 
kell jobban megsütni, mert akkor nagyon kiszárad. Amikor kivesszük, még puhának tűnik, de amikor 
kihűl, finom ro pogós lesz. Hagyjuk kihűlni. Kivesszük a hűtőből a kré met. Teszünk a kekszek egyik fe-
lére egy-egy teáskanál nyit. Ráteszünk egy másik kekszet és addig nyomjuk össze a kettőt, amíg eléri 
a krém a kek szek szélét. Késsel eltávolítjuk a felesle get a szélekről. Pár percre hűtőbe tesszük.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt a Papagájkiállítás a Déryné Kulturális Központban?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben január 26-án 
(hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 
az Akácliget fürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: özv. Tóth Józsefné

Nyereményjáték
OTTHON

HÍREK

Minden egészséggel kapcsolatos fórum kiemeli, milyen fontos télen a gyümölcsök fogyasztá-
sa. Ezek biztosítják a szervezetnek szükséges vitaminmennyiséget, amik aztán egy sor életfunk-
cióra jó hatással vannak. Ilyen megfázással, influenzával fenyegető időszakokban pedig nagyon 
fontos az immunrendszer erősítése. E heti kérdésünk tehát a gyümölcsfogyasztási szokásainkra 
vonatkozott.

A hét kérdése: Milyen gyümölcsöt fogyaszt télen?

Saliga Andrásné (45): 
Amikor megkezdődik az al-

maszezon, nagyobb mennyisé-
get vásárolunk belőle, úgyhogy 
mindig van otthon. Van saját 
kertünk is és ezért sok  befőttet 
(meggyet, cseresznyét, kiskör-
tét stb.) teszek el, de a boltok-
ban kapható déligyümölcsöket 
is szívesen fogyasztjuk.

Kiss Józsefné (55): 
Télen főként déligyümöl-

csöket vásárolok. Nagyon sze-
retjük a grapefruitot, naran-
csot, mandarint. Otthon van 
saját zöldség, és a saját készí-
tésű savanyúságot is nagyon 
szeretjük. Szerintem vitamin-
pótlásra ezek a legjobbak.

Szabó István (61): 
Az almát és a diót szeretem 

ilyenkor. Az almafélék közül 
sárga színű goldent és a jonatánt 
kedvelem. Az almában és a di-
óban is sokféle vitamin és más 
értékes, élettani szempontból 
nagyon jó hatású anyag találha-
tó, és nem utolsósorban: mézzel 
együtt különösen finomak...

Fotó: Internet

Csendben, különösebb ese-
mény nélkül telt a karácso-
nyi és az újesztendőt váró 
ünnepi időszak a rendőrök-
nél és a tűzoltóknál. Teleki 
Zoltán alezredes, kapitány-
ságvezető tájékoztatása sze-
rint csak minimális számú 
jogsértés jutott a rendőrök 
tudomására. Nyugodtan in-
dult a 2015-ös év is, ám ja-
nuár 8-án megtörtént az el-
ső súlyos baleset. A 4.sz.főút 
157-es kilométerszelvényé-
ben egy román állampolgár 
személygépkocsival szabály-
talan előzés közben ütközött 
egy szabályosan haladó te-
repjáróval. A vétlen vezető 

8 napon túl gyógyuló súlyos 
sérülést szenvedett, a vét-
kes vezető a balesetben életét 
vesztette.

A gyertyák, csillagszórók, 
tűzijátékok - vigyázatlanság 
esetén - nagyon elronthatják 
az ünnepet. Lévai  Kálmán 
tüo.ezredes szerint régebben 
előfordultak adventi-koszo-
rú vagy karácsonyfa okoz-
ta tűzesetek, hála azonban a 
megfelelő tájékoztató mun-
kának, az utóbbi években 
nem volt ilyen, és a petárdák-
kal meg a tűzijátékokkal sem 
volt baj .(Általános megfigye-
lés, hogy a két utóbbiból 2014 
szilveszterén jóval kevesebb 

durrogott mint szokott.) Ami 
problémát jelentett az a téli 
időjárás. A két ünnep között 
eső, ónos eső és kemény hi-
deg érkezett, ezért több árok-
ba csúszott jármű esetében 
nyújtottak segítséget. A fű-
tési idénynek is megvoltak a 
maga eseményei a két ünnep 
között és a újesztendőben is. 
Egy helyen a kéményben fel-
gyűlt korom gyulladt meg, a 
legkomolyabb eset egy lakó-
háznál, az eldugult kémény 
okozta széndioxid szivárgás 
volt. Emberéletben nem esett 
kár.

Elek György

Nyugalomban teltek az ünnepek

Január 17-én (szombaton) kissé rendhagyó, de mégis han-
gulatosra sikeredett kiállítás megnyitó zajlott az Ifjúsági Ház 
emeleti termében. „Egy kis groteszk...” címmel nyílt meg Ké-
ri András rajzaiból egy olyan tárlat, melynek anyagát a 
Kontrollzé és a Mesekaszinó zenekarok dalai inspirálták. Nem 
véletlen, hogy mindkét csapat fellépett az egyébként Karcaghoz 
sok szállal kötődő grafikus tárlatának megnyitóján.

A kiállítás megtekintése mellett érdemes megnézni a Mese-
kaszinó közösségi oldalán megosztott videó klippet, amely a 
Kávé, tejpor, két cukor című dalhoz készült grafikából lett ösz-
szevágva. 

A kiállítás január 31-ig tekinthető meg az Ifjúsági Ház és a 
Városi Csokonai Könyvtár nyitvatartási idejében. 

-dh-

„Egy kis groteszk...”



6 2015. január 23.Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Január 24 - 25. Dr. Dániel Mihály Kg; Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

Január 31 - február 01. Dr. Terjék Imre Kg; Duna u. 7. Tel.:06/20-939-4650

2015. január 23. péntek, 
ismétlés hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Erzsébet programok
18.35 Karcagi Tükör
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Nagy Béla
  Téma: Református gimnázium
 Karcagi Hírek
 - Piaci körkép 
 - Influenza helyzet 
 - Múzeum idei tervei 
 - Rajzpályázat
 Háttér 
 Vendég: Kalocsai László
 Téma: Horgászok évkezdete
20.20 Egészség Klub
 - hasznos tanácsok a Betániától

2015. január 24. szombat - 
ismétlés vasárnap
17.30 Műsorajánlat
17.35 Isten megteremté a nőt - francia film
19.00 Gimnázium szalagavató műsora
20.30 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin

2015. január 27. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.01.18
19.15 Karcagi Hírek 
19.45 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.01.06
20.50 Őszi Folklór Fesztivál 
Tiszaszentimrén 2014. összefoglaló

2015. január 29. csütörtök-
hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kórház a kertvárosban I.
  - Bemutatjuk a karcagi kórházat 
18.35 Karcagi Tükör
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
  - A Magyar Kultúra Napja -  
 összefoglaló
 - Séfek találkozója
 - Rendőrségi hírek
 Háttér
20.10 A Magyar Kultúra Napja
 - karcagi események

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

Anyakönyv
Születés

Takács Vivien - Rab Viktor
Kg., Kátai G. u. 25.

Hunor
Zoltán Ildikó Mária - Tóth 
Endre Gábor
Kg., Duna u. 27/a.

Anna Mária

Halálozás
Hangyási Józsefné
(Kis Gizella)
 Karcag (1959)
Kátai Sándor
 Karcag (1956)
Kocsis Ferencné
(Varga Alice)
 Karcag (1946)
Tóth Sándorné 
(Sebők Marianna)
 Karcag (1959) 
Kapitány Imre
 Karcag
Farkas Jánosné
(Németh Julianna)
 Karcag (1947)

Január 24. szombat 

 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár - Szabó J. u. 14.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár Kisújszállási 

u. 34. Tesco

Január 25. vasárnap 

 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár Szabó J. u. 14.

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Karcag város alpolgármestere, a Györffy István Nagykun 
Múzeummal együttműködve, pályázatot hirdet karcagi, 
vagy Karcag környékén készült régi fotók gyűjtésére „Ele-
ink élete – a család” címmel.

A pályázat célja: Összegyűjteni a lakosság körében még 
fellelhető régi családi fotókat, melynek témája egy-egy jeles 
ünnep.

A beérkezett anyagból kiállítást tervezünk a karcagi mú-
zeumban. A fotók a tulajdonos(ok) jóváhagyásával, a múze-
umban archiválásra kerülnek. Kérésre a fotókat visszaadjuk  
beküldőjének, de a múzeum szívesen megtartja őket, ame-
lyek a múzeum nyilvántartásába kerülnek. 

Pályázni lehet olyan családi fotók beküldésével, amelyek
1. a múlt század elején (1900-as évek eleje), 
2. illetve azt megelőzően a századforduló táján (1800-as 

évek vége),
3. az első világháborút követően, 1950-ig készültek,
4. kizárólag családokat, vagy 
5. személyeket, családtagokat külön-külön fényképezve 

ábrázolnak.
Beküldés módja: Személyesen vagy postai úton a karca-

gi Györffy István Nagykun Múzeum címére (5300 Karcag, 
Kálvin u. 4.).

A fotókhoz kérjük mellékelni a 
1. beküldő(k) nevét, címét, elérhetőségét (telefon, 

e-mail),
2. kiről, kikről, mely családról, családtagokról készültek,
3. ha ismert, a fotó készítésének dátuma.
A pályázat nyertesei a beküldött fotók száma alapján lesz-

nek kiválasztva. A legtöbb fotót beküldők értékes progra-
mokban, jutalmakban részesülnek.

Beküldési határidő: 2015. február 15.
Kérjük, hogy minél többen keressék elő és hozzák el hoz-

zánk fotóikat, hogy minél gazdagabb kiállítást tudjunk ké-
szíteni Önök számára, és hogy ezeket a fotókat az utókor-
nak méltó módon megőrizhessük! Közreműködésüket, se-
gítségüket előre is nagy tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

Horgászok figyelem! 

Január 27-én kezdjük a fogási naplók átvételét, melyet 
személyesen, vagy megbízott útján lehet leadni, pontosan 
kitöltve és összesítve. Az állami jegyeket és területi enge-
délyeket február 3-tól értékesítjük. Az iroda nyitva tartása: 
kedd, csütörtök, péntek 14-18 óráig.

Kérjük az egyesületi tavon a horgászokat, hogy a helyük-
nél a nádat jobbra-balra 5-5 métert vágják le február 3-ig.
Ellenkező esetben addig nem kapnak a tóra területi enge-
délyt, amíg ezt a munkát nem végzik el!

Vezetőség

Felhívás!

A 2015. évi mezőőri járulék megállapításához a Kar-
cag közigazgatási területén termőföldet művelő természe-
tes személyek, és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok a használati jogosult-
ságukat igazoló dokumentumokat, nyilatkozatot legkésőbb 
2015. február 2-ig nyújtsák be személyesen a Polgármesteri 
Hivatal fsz. 51. sz irodájában Lingné Orosz Hajnalka részé-
re, vagy postai úton 5300 Karcag, Kossuth tér 1. (a borítékra 
kérjük írják rá: Mezőőri járulék) címre. A fentiekben meg-
jelölt határidőig beérkezett dokumentumok alapján kerül 
megállapításra a 2015. évi mezőőri járulék összege. A ha-
táridő lejárta után érkező változás bejelentéseket a 14/2013. 
(V.31.) önkormányzati rendelet értelmében a tárgyévet kö-
vető kivetésnél tudjuk figyelembe venni.

Polgármesteri Hivatal Hatósági csoport

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktu-
ális állásajánlatai:

 
 - Jogvédelmi biztosításközvetítő (Kisújszállás, Karcag)
 - Általános irodai adminisztrátor (Kunmadaras)
 - Lakatos (Kunhegyes)
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás)
 - Marós (Karcag)
 - Hegesztő (Kunhegyes)
 - Ács-állványozó (Karcag)
 - Épületasztalos (Kisújszállás)
 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép ke-

zelője (Kisújszállás),
 - Kamionvezető (Karcag)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok)
 - Műszaki részegység vezetője (Kunhegyes)
 - Gyártás-előkészítő (Kunhegyes)
 - Biztosítási ügynök, ügyintéző (Kisújszállás)
 - Kubikos (Hortobágy)

 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 

(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Déryné Kulturális 
Központ mazsorett cso-
portjaiba felvételt hirdet 
óvodás kortól. Állandó fel-
lépési lehetőséget biztosí-
tunk. 

Érdeklődni: szerdánként 
14 -18 óráig. További in-
formáció: (59) 503-224/14-
es mellék

Szakköri díj: 1.000.-Ft/hó
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Ingatlan
Karcag központjában 1054 m²-es 
telken 145 m²-es, téglaépítésű, 4 
szoba összkomfortos családi ház 
rendezett udvarral, garázzsal, alá-
pincézett melléképülettel eladó. 
Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon eladó összkomfortos csa-
ládi ház, alsóépület, garázs van. 
Kisebb földszinti tömblakás csere 
érdekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcag Kórház u. 8 szám alatti II. 
emeleti 51 m2-es felújított lakás sür-
gősen eladó. Tel.:06/30-627-7789
Karcagon Kossuth téri, III. emele-
ti, 2 szobás, 56 m2-es, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30-
385-4300.
Karcagon, főtérhez közeli kertes 
házban házrész, hosszú távra, al-
bérletbe kiadó. Tel.: 06/70-327-4657
Eladó Bucsán 400 négyszögöles te-
lek, egy szoba, melléképületekkel, 
jelképes áron. Tel.:06/30-420-1446
A vásárcsarnokkal szemben 1 szo-
bás összkomfortos lakás február 
17-től kiadó. Érdeklődni délután 16 
órától lehet. Tel.:06/59-311-055 

Karcagon a Széchenyi sugárút 50/a 
alatti, első emeleti 1,5 szobás fel-
újított ,kis rezsijű lakás eladó. Tel.: 
06/30-491-2519
Eladó lakás Karcag központjában 
57m2 –es 3. emeleti, tavaszi költö-
zéssel. Tel.: 06/30-298-0276 
Eladásra hirdetem 177,19 aranykoro-
nás, 51.551 m2 területű egybefüggő 
szántóföldemet, Karcag határában! 
A föld kizárólag az én tulajdonom-
ban van. Érdeklődni, 17 óra után a 
06-70-770 -1588
Eladó a főtéren hőszigetelt garázs, 
olcsón áron alul sűrgősen eladó. 
Tel.: 06/30-676-3202

 Állat
Libák továbbtenyésztésre eladók. 
Tel.: 06/20-316-0136.
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244 5160
Ko p a s z t o t t  k ö v é r  k a c s a  e l -
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig szí-
veskedjen leadni! Karcag, Soós 
I.u.12. Tel.: 06/59-311-969,06/30-
244-5160

Tojó pulykák és süldő nyulak el-
adók. Karcag, Fecske út 14.

Vegyes
Eladó bio kukorica vetőmag (piros). 
Ár: 1.000 Ft/kg. (Előjegyezhető!) 
Érd.: Kg., Füredi u. 3. Tel.: 06/30-963-
5073.

Termelői méz kapható, házhoz szál-
lítással is! Akácméz: 1.800 Ft/kg, 
vegyes méz: 1.300 Ft/kg. Szőlősi 
Csaba és Sebők Erika. Érd.: Kg., 
Füredi u. 3. Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó bio kukorica, vegyes szemű 
(sárga és piros) akár 20 kg-onként 
is, házhoz szállítva, hétvégén is. Ár: 
5.500 Ft/q. Érd.: Kg., Füredi u. 3. Tel.: 
06/30-963-5073. 

Fél hektár erdő és másfél hektár le-
gelő eladó. Tel.: 06/70-248-2208.

Téglás I.-es kertben 23 sor kertföld 
eladó. Tel.: 06/20-316-0136.

Terménydaráló, párhuzamos sa-
tu, ásók, kapák, lapátok, gereb-
lyék, csákányok, kalapácsok, fogók, 
mák- dió- húsdarálók, szekercék, 
hasítófejszék, stb. eladók. Karcag, 
Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-532-6644

Étkezőasztal (8 személyes, vilá-
gos) 21 eFt, automata mosógép 
(Energomat) 16 eFt., szék (4db, fe-
hér) 11 eFt, ágyneműtartó 17 eFt 
Érd.: 06/59-313-414

Ve g y s z e r m e n t e s  t i s z t í t á s  a 
„VIXI” mikroszálas termékekkel! 
Környezetbarát, ember, és pénztár-
cakímélő! Kiváló ajándék! Keresse 
a Borházban!!! ”Mert a Földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unoká-
inktól kaptuk kölcsön.!!!”
3db 90x210-es, polcos szekrény (vi-
lágos, fényes), 1db 60x210-es egy-
ajtós szekrény, 1db 120x210-es két-
ajtós 1db ágyneműtartó, darabon-
ként is eladók. Tel.: 06/59-610-090.
Gyermekheverő 2 db eladó, 3 db 
180x180-as ikerablak, 1db hintaszék 
eladó. Tel.: 06/30-422-7676
Eladó konyhaszekrény és egy da-
rab zománcozott üst. Tel.:06/59-
314-189.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 59/887-269
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály – Karcag, Kuthen 
utca 32. Tel.: 06/30-529-6038.
Varrást vállalok, cipzár csere, ruha-
felhajtás, függönyszegés, apróbb 
átalakítások. Rövid határidő, olcsó 
ár. 06/70-527 0343

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást és szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690
FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS  MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gás, dauerolást, hajfestést vállalok! 
Tel.: 06/30-447-3918 

Gépjármű
Nissan lassú jármű eladó. Tel.: 
06/20-316-0136.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 

kedvezményes 

áron a Karcagi 

Hírmondóban! 

Az apróhirdetés

csak 200 Ft*. 
* Az alapár 20 szóig 

értendő.

HIRDETMÉNYEK

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. január. 26. 

(hétfő) 12 óra

H I R D E T M É N Y 
A Karcag városban működő Helyi Választási Bizottság kitűzte  

Karcag település 02. számú egyéni választókerületében  
a települési önkormányzati képviselő időközi választását. 

A szavazás napja: 

2015. március 1. 
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

A választói névjegyzék 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 

2015. január 12. napjáig kapnak értesítést. 

Ajánlás 
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár  
2015. január 26. napjáig ajánlhat jelöltet.  

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
A jelöltállításhoz 20 érvényes ajánlás szükséges. 

A szavazás 
A választópolgár személyesen, a 02. számú egyéni választókerületben lévő lakcíme 

szerinti  
003. számú: Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) vagy  

004. számú: Zöldfa utca 32. (Óvoda) szavazókörben szavazhat. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a Karcagi Polgármesteri Hivatalban  
(5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. I. emelet 28. sz. iroda) működő  

Helyi Választási Irodához. 

                                                                                                  Helyi Választási Iroda 

H i r d e t m é n y

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy Karcag településen a 
Helyi Választási Iroda elér-

hetőségei az alábbiak:
 

Vezetője: Rózsa Sándor, 
jegyző

Székhely: Karcagi Polgár-
mesteri Hivatal, 5300 Kar-
cag, Kossuth tér 1. sz., I. 
emelet 28. iroda

Tel.: 59/500-610
Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor sk.
Helyi Választási Iroda 

Vezetője
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SPORT

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük 

jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. 
utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Kováts DSE Karcag –
DABE - Debrecen 10-8

Karcagi győzelmek:
Párosban: Hubert Attila-

Imrei Ferenc 1 győzelem
Egyéniben: Hubert Atti-

la 3 győzelem, Kovács Sándor 
3 győzelem, Gacsályi István 2 
győzelem, Imrei Ferenc 1 győ-
zelem

Csornai Csaba: - Az őszi 
döntetlen Debrecenben kis-
sé karcsúnak tűnt, de a mos-
tani játék bebizonyította, hogy 
ez a debreceni csapat kivá-

ló játékosokból áll. A mérkő-
zés 8-8-as állásánál talán már 
a döntetlennel is kiegyeztünk 
volna, de a két utolsó mérkő-
zést nagyszerű játékkal sike-
rült megnyerni. A kettő közül 
különösen értékes volt a ta-
valy még női extraligában ját-
szó Tarsoly Zsófia legyőzésé-
vel. Ez a kiváló eredmény új-
ból megmutatja, hogy meny-
nyire egységes a csapatunk, 
mert, ha valaki „rossz” napot 
fog ki, a társak pluszteljesít-
ményt nyújtanak.

NB.III - Alföld csoport
A 2014-es évet nagyszerű-

en zárták a karcagi egyesület 
sakkcsapatai, a Megyei I. osz-
tályban szereplő csapat először 
Martfűn nyert 9,5-0,5 arány-
ban, majd Törökszentmiklós 
ellen itthon 9-1 arányban, ami-
vel a  tabella élére ugrott. Az 
NB II-es csapat sem akart le-
maradni, így az év utolsó mér-
kőzésén 9,5-2,5 arányban nyert 
Röszke csapata ellen, azonban 
az utolsó fordulót el kellett ha-
lasztani, mert Egyed Judit és 
Egyed Viktória meghívást ka-
pott az U16-os Sakkolimpiá-
ra a lányválogatottba. Ez egy-
beesett volna a fordulóval, 
így a szövetség engedélyezte a 
mérkőzés elhalasztását, mely 
2015.01.11-én került lejátszásra 
Makón. Jó nevű ellenfelünket 
ez idáig csak egyszer sikerült 
legyőzni, így szerettünk vol-
na egy szoros eredmény mel-
lett minimális győzelmet elér-
ni. Makó is szertett volna győ-
zelemmel kezdeni, ezért igen 
erős összeállításban ültek asz-
talhoz. Ezen a napon azonban 

csapatunk ellenállhatatlanul 
játszott, először Vízkeleti Pál 
aratott villámgyőzelmet lehen-
gerlő stílusban, majd nem sok-
kal később Nagy Szilárd érvé-
nyesítette anyagi előnyét biztos 
kézzel. Szerencsére a többi táb-
lán is ígéretes állások alakul-
tak ki, amelyek közül először 
Lévay Sorin gyűjtötte be a győ-
zelmet, majd Sebők István hát-
rányos nyitását nagyszerű kö-
zépjátékkal javította és fogadta 
el ellenfele döntetlen ajánlatát. 
Ezalatt Egyed Viktória pozíci-
ós ellenfelét taktikai úton túl-
játszotta és ragyogó győzelmet 
ért el. Ez már demoralizálta az 
ellenfeleket és feldobta a mie-
inket, így Mozes Ervin hátrá-
nyos állását megfordítva újabb 
győzelmet szerzett, majd előbb 
Kónya László, és Mohácsi Im-
re szállította biztos végjáték-
technikával a döntetlent, ami-
vel már megvolt a hőn áhított 
csapatgyőzelem. A teremben 
levők nem hittek a szemük-
nek hiszen a még folyó par-
tik mindegyikében meg volt a 

győzelem lehetősége. Először 
Puha Péter érvényesítette biz-
tos kézzel előnyét, majd Egyed 
Judit nyerte meg mintaszerű-
en a végjátékot. Fodor István 
ezalatt hiába szerzett anyagi 
előnyt ellenfele megfelelő ellen-
játékot talált, amivel a döntet-
lent tudta tartani. A kétszám-
jegyű győzelemhez az utolsó 
partit meg kellett volna nyer-
nie Egyed Zsoltnak, aki a köl-
csönös mattfenyegetések köze-
pette sajnos kihagyta a nyerést, 
és a megszerzett anyagi előnyt 
már nem lehetett győzelemig 
fokoznia így hosszú harc után 
döntetlenben egyezett meg el-
lenfelével. Ezzel  egy kiütéses 
9,5-2,5 arányú győzelmet ér-
tünk el, mely minden várako-
zásunkat felülmúlt.

A csapat ezzel a fantasztikus 
győzelemmel feljött a holt-
versenyes 5-6 helyre, és harc-
ba szállhat ismét a dobogóért, 
amit csak hasonló bravúrok-
kal lehet megcsípni.

Egyed Zsolt

KO Makón az év első mérkőzésén

Január 17-én a megyei Di-
áksport-és Szabadidő Egye-
sület, valamint a Megyei 
Asztalitenisz Szövetség kö-
zös rendezésében került sor 
az Asztalitenisz Diákolimpia 
megyei döntőire három kor-
csoportban.

Városunk diákjait három 
fő képviselte, valamennyi-
en a Kováts DSE játékosai. A 
Diákolimpia versenykiírása 
csak a versenyzői engedély-
lyel nem rendelkező fiatalok 
indulását teszi lehetővé. Ezért 
indulhattak csak hárman a 
versenyen, a megyei döntőt 
nyolc asztalon, közel hatvan 
fő részvételével bonyolítot-
ták le. Igen színvonalas mér-
kőzéseket láthattunk, hiszen 
itt volt a megye amatőr után-
pótláskorú versenyzőinek szí-
ne-java.

Karcagi eredmények:
III.-IV. korcsoport (5-8. 

osztályosok)
Lányok: Pekár Nikoletta 

9-10.helyezés. (Györffy István 
Tagintézmény)

Fiúk: Czombos Bence 5. 
helyezés (Kováts Mihály Tag-
intézmény), Vál Tamás 9-16. 

helyezés (Református Általá-
nos Iskola)

A fentiek alapján Czombos 
Bence szerepelt a legeredmé-
nyesebben, aki az igen erős 
mezőnyben a későbbi győztes-
től elszenvedett vereség miatt 
nem lett dobogós. Összessé-
gében a karcagi versenyzők fe-
gyelmezett és jó játékkal érték 
el eredményeiket.

NB.III. Alföldi –csoport 
2014/15. évi őszi végeredmé-
nye:

1.helyezett: Vásárosnaményi 
Szabadidő SE 10 mérkőzés 18 
pont

2. helyezett: Nyírmadai ISE 
10 mérkőzés 18 pont

3. helyezett: Kováts DSE 
Karcag 10 mérkőzés 17 pont

Já sz-Na g yk u n- Sz ol nok 
megyei I. osztályú csapatbaj-
nokság 2014/15. évi bajnoki 
őszi végeredmény:

1. helyezett szolnoki Hon-
véd SE 10 mérkőzés 20 pont

8. helyezett Kováts DSE II. 
10 mérkőzés 7 pont

11. helyezett Kováts DSE 
III. 10 mérkőzés 1 pont

B.I.

A Megyei Bajnokságban fel-
nőtt kosarasaink idegenben 
léptek pályára az idény első 
mérkőzésén. Csapatunk az el-
ső pillanatoktól tudatosítot-
ta vendéglátóival, hogy győzni 
érkezett otthonukba. Udvari-
atlan vendégekként magabiz-
tos, eredményes támadójáték-
kal, jó védekezéssel, sikerült 
már az első félidőben eldönte-
ni a meccset.

Sportszerű mérkőzésen 
győzött a csapat és továbbra is 
vezeti a tabellát!

Törökszentmiklósi KSE-
KARCAGI SE 68:103/ 15:25, 
12:29, 17:27, 24:22/

Karcagi SE: Fábián P. 18p., 
Kovács I. 20p., Pásztor Gy. 
16/9p., Vincze M. 19p., Simon 
L. 9/3p., Erdei J. 11/3p., Sebők 
Z. 6p., Hajdú G. 4p., Edző: Ri-
deg László

Kosarasaink, 2015.01.31-én 
/szombat/ 16.00-kor a Ceglédi 
KE II. csapatát fogadják a Kar-
cag Városi Sportcsarnokban. 
Minden érdeklődőt várunk 
szeretettel! Hajrá Karcag!

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

Megyei Felnőtt 
Bajnokság

November 29-én Tatabánya 
adott otthont a 10-11 évesek or-
szágos bajnokságának. 57 szak-
osztály 265 birkózója mérte 
össze tudását a rangos viada-
lon. Karcagot három fiatal kép-
viselte, közülük kettő bevere-
kedte magát súlycsoportjában a 
legjobb hat közé. Kiemelkedett 
Balajti Gábor teljesítménye, aki 
a dobogó második fokára állha-
tott fel a 29 kg-os kategóriában. 
Eredménye azért is figyelemre 
méltó, mert a tavaszi idényben 
még egy súlycsoporttal lejjebb 
versenyzett és mind a diák-
olimpián, mind az OB-n szin-
tén második volt egy FTC-s fiú 
mögött, akit viszont most két 
vállra fektetett, magabiztos bir-
kózással. Négy ezüstéremmel 
zárta tehát az ez évi diákolim-
piákat ill. országos bajnokságo-
kat. Az 54 kg-os Kis János szé-
pen fejlődve felküzdötte magát 
az V. helyre.

December 6-án Esztergom-
ban rendezték a 12-13 évesek 
bajnokságát, ahová csak külön 
kvalifikációs versenyek alap-
ján lehetett bejutni. Ennek a vi-
adalnak is volt karcagi hőse Új-
falvi Csaba személyében, aki is-
mét dobogóra állhatott a 69 kg-
os kategóriában, immár har-
madszor (két diákolimpia és 
egy országos bajnokság, három 
bronzérem). Teljesítménye azért 
kiemelkedő, mert ő csak tíz hó-
napja űzi ezt a sportágat, ellen-

felei pedig 3-4-5 éve. Szorgal-
ma, kitartása példamutató lehet 
minden karcagi sportoló előtt. 
Az 50 kg-os kategóriában Kun 
István az V. helyen végzett.

Év végi összesítésként büsz-
kén elmondhatjuk, hogy a meg-
újult szakosztályunk a 2014-
es évben, a különböző orszá-
gos bajnokságokon 2 arany, 4 
ezüst, és 4 bronzérmet szerzett. 
Egész évi teljesítményünk a 18 
egyéb területi és országos ver-
senyeken: 48 arany, 41 ezüst, 
és 52 bronzérem. Ebbe beletar-
tozik az év utolsó kis-területi 
„Centrum” versenye is, amelyet 
Törökszentmiklós rendezett 
december 20-án. Öt szakosz-
tály 77 induló, köztük 12 karca-
gi. Eredmények: Marusi János, 
Tarjányi Gergely, Ordas Tibor 
III. Kovács Tamás, Kis János II. 
Kovács Bocskai Timúr, Csaná-
di Zoltán, Balajti Gábor, Újfal-
vi Lili, Pintér Áron, Kun István, 
Újfalvi Csaba I. Szépen körvo-
nalazódik véleményünk sze-
rint a karcagi birkózás jövője, 
csak az a kérdés, ki csatlakozik 
hozzánk. Várunk tehát minden 
gyermeket 6 és 11 éves kor kö-
zött, akikre a szüleik majd na-
gyon büszkék lehetnek.

Kurucz Istvánnal az élen si-
keres, boldog újesztendőt kívá-
nunk minden olvasónak a szak-
osztály vezetése nevében.

Szűcs András vezetőedző 

Újabb két országos bajnoki éremmel és két 
ötödik hellyel zárták a karcagi birkózók a 

hivatalos hazai versenyidényt

Diákolimpiai megyei döntő – Szolnok


