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Falugazdász hírek
A 2008. évi területalapú támogatási határideje május 15. 

Azon termelők, akik elektronikus úton, falugazdászon ke-
resztül igénylik a támogatást, április 14-től hétfőn, csütör-
tökön, pénteken kérhetik. Mivel a jelentkezők létszáma 
sok, folyamatosan kell feliratkozni időpontra.

Támogatás igényléséhez hozzák magukkal: 
- a március elején kiadott borítékban levő azonosító jel-

szót,
 - földhasználatot igazoló okiratot (lapszemle),
- 2007. évi területalapú támogatás határozatát,
- ha AKG v. KAT programba vannak, az MVH határo-

zatát,
- pontos területnagyság, vetett növény megnevezése.
Az új, eddig nem igényelt területere a helyrajzi számot 

legalább egy héttel előbb kérjük, hogy blokkszámot tud-
junk igényelni.

A területalapú támogatás igénybevételének feltétele a 
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” betartása, 
amely kifüggesztve megtalálható az irodában.

Ismét szeretném felhívni azon termelők figyelmét, akik 
az őstermelői tevékenységüket befejezték, hogy az igazol-
ványokat adják le, az elhalálozottak hozzátartozói a halot-
ti anyakönyvi kivonat másolatát hozzák be a nyilvántar-
tásból való törléshez.

Szőke Sándorné
falugazdász

A Karcagi Lovas Egyesü-
let tagjai immár negyedik al-
kalommal szervezték meg tél 
végi mulatságukat, a Lovas-
bált. Az egyesület láthatóan 
nem csak a magas színvonalú 

sportversenyek, de a  gondűző 
mulatságok lebonyolításában 
is komoly szakértelmet mu-
tat, hiszen a báli alkalom-
ra összesereglett vendégek – 
sporttársak, barátok, támo-
gatók - „színültig” megtöltöt-
ték az ESSEN Kft. étkezdéjét. 
A díszvendégek között dr. Fa-
zekas Sándor polgármester, 
Dobos László alpolgármester 
és Varga Mihály országgyű-
lési képviselő mellett Osz-

ter Sándor színművész, a 94 
éves Szalkay László (aki an-
nak idején a városi ménistál-
lóban szolgált mint méneska-
ri katona), valamint a kőtelki 
Peszeki Ferenc foglalt helyet. 

Az ESSEN Kft. hírnevét öreg-
bítő vacsora után, Márkus 
Ica, Bartha András, valamint 
a Nótás Gasztro-humor kép-
viselői: Lala, Gyula és Feri sé-
fek, vagyis Kolostyák Gyula, 
Drágán Lajos és Monzinger 
Ferenc és Johan János zene-
kara, a 2008-as Nemzetközi 
Cigányzenekarok Versenyé-
nek aranyérmese gondoskod-
tak a jó hangulatról. A bál a 
hajnali órákban ért véget.

Az évszázados múltú, ma-
napság 80 aktív tagot számlá-
ló karcagi Nagykun Vadász-
társaság Karcag közigazga-
tási határán, az apavári, és a 
Hortobágyi Nemzeti Parkhoz 
tartozó területek kivételé-
vel mintegy 26 ezer hektáron 
gazdálkodik – az időjárás ad-
ta lehetőségek mellett változó 
eredménnyel. Bár a szaksze-
rű munkának köszönhetően 
a helyi vadállományra nem 
lehet panasz. A tavalyi évről 
és a 2008. évi lehetőségekről 
Hubai Imre elnökkel beszél-
gettünk.

- Az elmúlt igen száraz, 
aszályos év rányomta bélye-
gét a vadállomány szaporodá-
sára és ezzel együtt a vadgaz-
dálkodásra is. A vadállomány 
genetikai értéke magában 
hordozza, hogy a viszonylag 
szélsőségesebb időjárási idő-
szakokat is át tudja vészel-
ni, és túl tudja élni, ám ez ma 
már nem valósítható meg a 
vadgazda gondossága nélkül. 
A vadásztársaságunk szak-
emberei az évtizedes gyakor-
latnak megfelelően mindent 
megtettek, hogy az állományt 
a vadgazdálkodás írott és 
íratlan szabályai szerint fenn-
tartsák.

- Az említett munkának kö-
szönhető, hogy a karcagi vad-
állományt szakemberek, ven-
dégvadászok egyaránt elisme-
réssel említik. Igazolja azt pél-
dául, hogy tíz éve, 1998-ban 
itt lőtték az ország „legerő-

sebb” őzbakját, de a nyúl és a 
fácánállomány is megfelelő.

- Az őz törzsállománya a 
területünkön mintegy 1.000 
állat. Ennek megfelelően az 
éves vadászati tervben úgy 
határozzák meg az őzbak, a 
suta és gida kilövéseket, hogy 
a törzsállomány minősége, 
genetikai értéke lehetőleg nö-
vekedjen. A selejt, golyó érett 
bakokat koruknak és tenyész-
értéküknek megfelelően kell 
„kivenni” az állományból. A 
vadnyúlállomány 2.200 kö-
rüli törzsállományt takar, ám 
annak az épsége az időjárás 
mellett a ragadozóknak is ki 
van téve. Gondolok itt a raga-
dozó madarak zsákmányolá-
sa mellett a rókákra is. 

- Ezek elszaporodásával 
több híradás is foglalkozott.

- Az utóbbi időben az im-
munizálás révén védetté vál-

nak a veszettséggel szemben, 
nincsen, vagy alig van elhul-
lás. Ezért aztán nagyobb gon-
dot kell fordítani a rókaállo-
mány gyérítésére úgy, hogy 
csak az egészséges mennyisé-
gű állomány maradjon fenn. 
Ezzel együtt a nyúlállomány 
enyhe gyarapodását szeret-
nénk elérni, de egyes határré-
szeken vérfrissítéseket is ter-
vezünk végrehajtani. Az ide-
gen vérvonal kapcsán nő az 
állomány vitalitása, illetve 
a szaporodóképessége. Ettől 
is várjuk, hogy a törzsállo-
mány gyarapodjon. A harma-
dik legfontosabb, legjellem-
zőbb vadunk a fácán. Ezt vi-
szont már régóta tervszerűen, 
nevelt állománnyal egészítjük 
ki. A területen élők egy ré-
sze ugyanis vadfácán, vagyis 

Március 18-án (ked-
den) dr. Kasuba Já-
nosné nyitotta meg a 
törökszentmiklósi Sü-
lye Károlyné szalma-
fonó kiállítását a Dé-
ryné Művelődési Köz-
pont kistermében. A 
műalkotás számba 
menő szalmafonáso-
kat április 2-ig, a ki-
állítás zárásáig sok 
száz karcagi tekintet-
te meg.

Figyelem!

A Vöröskereszt területi csoportja szervezésében 2008. 
április 7-én (hétfőn) 8-13 óráig a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban véradást szervezünk.

Mindenkit szeretettel várunk!
Vöröskereszt

Karcagi szervezete 

Folytatás a 2. oldalon

Április közepén kezdődik a szezon
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Közéleti szilánkok

Jóban, 
rosszban

Nem akartam elhinni, de aztán 
láttam valamelyik tv-csatornán, 
amikor sajtótájékoztatót tartott a 
miniszterelnök, hogy mennyivel 
támogatják a Jóban, rosszban c. 
tv-sorozatot. Amely állítólag nép-
szerűsíti, és közérthetővé teszi 
az EU-s pályázatokat. Bajnai Gor-
don ott állt a miniszterelnök mel-
lett és derűsen mosolygott a ka-
merákba. Nem nagyon hangzot-
tak el kínos kérdések, nem kel-
lett különösen magyarázkodni a 
több mint százmillióról. Melles-
leg, az az abszolút lojális bámulat 
főnöke felé, még a személyi kul-
tusz idejéből való fotóalbumok-
ban is ritkán látható. (Ugyancsak 
egy másik MSZP-s csoportkép 
jut eszembe, Gyurcsány beszél, 
és  a tőle jobbra álló Vadai Ág-
nes államtitkár, fiatalos öltözet-
ben (farmer, pulóver) úgy néz a 
miniszterelnökre, mint valami fél-
istenre… Jóval lekörözve Lendvai 
Ildikót, aki a háttérben  állt szab-
ványmosolyával.) Szerintem ezek 
őszinte érzelmeket fejeznek ki a 
miniszterelnök irányába. Különö-
sebben nem befolyásolják ezeket 
olyan apróságok, hogy a MOTIM 
Kft. olcsóbban kapja az áramot, 
mint a nagyfogyasztó. Az ilyen 
hír nem igen vágja ki a biztosíté-
kot, még képletesen sem, az átla-
gos választópolgárnál. Szerintem, 
nem is lehet pontosan fölmér-
ni, hogy egy bizonyos hír, milyen 
hatást vált majd ki az emberek 
többségében, ha nem konkrétan 
érinti a pénztárcájukat. Az, hogy 
április l-jén emelkedik kb. 6-8%-
al a gáz ára, mivel nem lesz pro-
longálva, ezért nem lesz nagy há-
borgás. Az SZDSZ különben is le-
foglalja a médiafelület 90%-át, 
körülbelül. 

Nem tudom, de nem tulajdo-
nítok különösebb jelentőséget 
az egészségügyi miniszter lecser-
élésének. Nem akarom én véde-
ni Horváth Ágnest, de abban iga-
za van, hogy a véghezvitt refor-
mok „közös munkánk eredmé-
nye”  mármint az MSZP-vel közös, 
úgy értette. Szóval, ez is a nagy 
szemfényvesztések kategóriájá-
ba tartozik; ál–kormányválság 
van csak. Mert ha az SZDSZ ki is 
lép (amikor ezeket a sorokat írom 
, még csak bejelentették) a koa-
lícióból, az MSZP simán vállalja a 
kisebbségi kormányzást. Egyéb-
ként sincs semmiféle olyan koalí-
ciós íratlan szabály, hogy „jóban, 
rosszban” ki kell tartani egymás 
mellett. 

- ács -

HÍREK
Meghívó 

A püspökladányi Doro-
gi Márton Városi Művelő-
dési Központ és a karcagi 
Szikfolt Foltvarró Klub sze-
retettel  meghívja Önt, ked-
ves családját és barátait 2008. 
április 10-én (csütörtökön) 
17 órára a Szilfolt Foltvarró 
Klub „FOLTMOZAIKOK” 
című kiállításának megnyi-
tójára. 

Helyszín: Kiállító terem - 
Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 
2/2.

Megtekinthető: 2008. áp-
rilis 25-ig hétköznap 8-16 óra 
között.

Meghívó
2008. április 10-én (csü-

törtökön) 15:30 órai kezdettel 
Sántháné Antal Mária, a Ká-
tai Gábor Kórház vezető die-
tetikus „EGÉSZSÉGES TÁP-
LÁLKOZÁS” címmel elő-
adást tart, melyre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.

Az előadás helyszíne: Egye-
sületi Ház – Karcag, József A. 
u. 2. (A Körzeti Orvosi Ren-
delővel szemben).

R.O.Sz. Együtt-Egymásért
Karcagi Szervezete

2008. április 6-án (va-
sárnap) 15.00 órakor „MA 
ÖNRŐL ÁLMODTAM 
MEGINT” a KARCAGI NÓ-
TÁSFIÚK NŐKÖSZÖNTŐ 
GÁLAMŰSORA.

Fellépnek: Bartha András, 
Ferenczi Béla, Karcagi Nagy 
Zoltán, Kolostyák Gyula, 
Monzinger Ferenc, Olajos Já-
nos nótaénekesek.  Kísér Ber-
ki László és cigányzenekara

2008. április 15-én (ked-
den) 18.00 órakor a Dé-
ryné Művelődés és Ifjúsá-
gi Központ színháztermében 
PRESSER-SZTEVANOVI-
TY–HORVÁTH: A PADLÁS 
című musical kerül meg-
rendezésre a Pécsi Sándor 
Gurulószínház előadásában.

A Karcag és Térsége Tűz-
védelméért Alapítvány 2008. 
április 26-án 14 órai kezdet-
tel rendezi meg a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ-
ban a II. „Szent Flórián” Vers- 
és prózamondó versenyt.

Kérjük, hogy ebben az évben 

is támogassák a SZJA és az 

iparűzési adó 1 %-ával a 

Karcag I. Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.

Adószámunk: 18824065-1-16

Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma

A karcagi kábeltelevízió csatornakiosztása és havidíjai
Érvényes: 2008. április 1-jétől

Csa-
torna

Frekven-
cia Program Nyelv Jelleg

1 S5 133,25 TV5 francia közszolgálati Információs csomag

2 S6 140,25 Hír Tv magyar hírek
3 S8 154,25 m2 magyar közszolgálati
4 S9 161,25 ATV magyar kereskedelmi
5 S10 168,25 Mediator TV magyar helyi televízió
6 C5 175,25 Duna TV magyar közszolgálati
7 C6 182,25 m1 magyar közszolgálati
8 C7 189,25 Echo TV magyar gazdasági
9 S12 238,25 Movies 24 magyar fi lm

Alap csomag

10 S13 245,25 Minimax magyar rajzfi lm
11 S13 245,25 ANIMAX magyar rajzfi lm
12 S14 252,25 Cartoon Network / TCM magyar / angol rajzfi lm / kereskedelmi
13 S15 259,25 Zone Romantica magyar sorozat
14 S16 266,25 Eurosport magyar / angol sport
15 S17 273,25 Spektrum magyar ismeretterjesztő
16 S18 280,25 Karcag Tv magyar helyi televízió
17 S19 287,25 BBC World angol hírek
18 S20 294,25 Budapest TV magyar kereskedelmi
19 S21 303,25 TV 6 magyar kereskedelmi
20 S22 311,25 Rai 2 olasz közszolgálati
21 S23 319,25 SAT 1 német kereskedelmi
22 S24 327,25 RTL német kereskedelmi
23 C21 471,25 RTL Klub magyar kereskedelmi
24 C22 479,25 TV 2 magyar kereskedelmi
25 C24 495,25 MTV Hungary angol zene
26 C25 503,25 National Geographic Channel magyar ismeretterjesztő
27 C26 511,25 Sport 1 magyar sport
28 C27 519,25 Sport Klub magyar sport
29 C28 527,25 TV Paprika magyar gasztronómia
30 C29 535,25 Hallmark magyar fi lm
31 C30 543,25 Eurosport 2 magyar / angol sport
32 C31 551,25 Sport 2 magyar sport
33 C32 559,25 Film + magyar fi lm
34 C33 567,25 Viasat 3 magyar kereskedelmi
35 C34 575,25 Vital TV magyar életmód
36 C35 583,25 VIVA magyar zene
37 C40 623,25 AXN Sci-fi magyar fi lm

Családi csomag

38 C41 631,25 AXN Crime magyar fi lm
39 C43 647,25 AXN magyar fi lm
40 C46 671,25 Travel Channel magyar / angol ismeretterjesztő
41 C48 687,25 Cool magyar fi lm
42 C49 695,25 Viasat History magyar ismeretterjesztő
43 C55 743,25 Private Spice angol erotikus
44 C61 791,25 VH1 angol zene
45 C62 799,25 TV Deko magyar ismeretterjesztő

O12 223,25 HBO magyar fi lm

Havi előfi zetési díjak: 2008. április 1-jétől
Információs csomag 1 070 Ft
Alap csomag 3 990 Ft
Családi csomag 4 740 Ft
HBO 2 974 Ft

az őshonos vadállomány ré-
sze, más része viszont zárttéri 
vadtenyésztéssel nevelt fácá-
nokból áll. Az idén ötezer da-
rab körüli fácánt fogunk fel-
nevelni. Ezeket egyrészt ön-
finanszírozásra, másrészt a 
vadászati lehetőségek bőví-
tésére, a teríték javítására kí-
vánjuk felhasználni. Karcag 
város határa vízi vadakban is 
igen gazdag, a lőhető vízi va-
dak pedig a vadkacsa és a li-
ba. A libát az év két hónapjá-
ban, a vadkacsát elsősorban 
ősszel és télen, amikor az át-
vonuló északi kacsák megér-
keznek, lehet a legeredménye-
sebb vadászni.

- Ha jól tudom, a területről 
a vaddisznó sem idegen. 

- Sőt, az utóbbi időben az a 
tapasztalatunk, hogy növek-
szik az állománya. Egyrészt a 
Hortobágyi Nemzeti Park te-
rületéről átváltó vadként je-
lenik meg, másrészt pedig az 
öntözött növényekben ked-
vező életfeltételeket talál ma-
gának. Jelenléte számunk-
ra nem mindig kedvező, hi-
szen mindenevő állatról van 
szó, és így a földön fészke-
lő apróvadra, a fogoly, fácán 
és nyúlállományra kedvezőt-
len kihatása van. De a vadá-
szata sok vadásznak nagy él-
ményt jelent. Évente 30-40 
vaddisznó elejtése történik 
meg a térségünkben. Az idei 
évben egyébként a tavalyihoz 

képest másfélszeres nagyságú 
vadföldet fogunk művelésbe 
vonni. Ezek a területek a vad-
takarmány biztosításával il-
letve a védőhely szempontjá-
ból segítik a nehéz időszakok 
átvészelését. De reméljük az 
idei nyár a vadak számára is 
jobb lesz mint a tavalyi.

- A honi vadászok mellett 
visszatérő külföldiek vendé-
geskednek itt. Mikor kezdődik 
a vadászidény?

- Április 15-én, az őzbak 
vadászatával kezdődik, majd 
nyáron a gerle, ősszel a vízi 
vad vadászatával folytatódik. 
Októberben indul a fácán- és 
a nyúlvadászat.

- Köszönöm a beszélgetést.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Április közepén kezdődik a szezon
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Par la men ti Nap ló

Marakodás közben mi lesz velünk, 
az országgal?

Lehet-e egy hetilapba beszámolót 
írni, amikor szinte óráról-órára vál-
tozik a helyzet? Amikor egy biztos: a 
bizonytalanság? Amikor nyilatkoza-
tok és ellen-nyilatkozatok sora repül 
az éterbe? A kérdés nyilván költői, 
hiszen lehetetlen kiemelni azt, ami 
ennek a hétnek legfontosabb parla-
menti (politikai) eseménye volt. Talán 
arra lehet kísérletet tenni, hogy távo-
labb lépve az eseményektől mérle-
get vonjunk, mi is vezetett ide.

A keddi kommentárok közös meg-
állapítása volt, hogy Gyurcsány Fe-
renc rosszul mérte fel a helyzetet. A 
hétvégi pártértekezleten híveinek 
tapsa mellett üzente meg, hogy Hor-
váth Ágnesnek mennie kell. Ám hét-
főre fordult a világ, ahogy maga is 
beismerte: nem számított az SZDSZ-
től ilyen heves reakcióra. Önkénte-
lenül adódik a kérdés, mit jelent, ha 
egy miniszterelnök a saját koalíciós 
partnerével sincs tisztában? Ő baja, 
mondhatnánk. Csakhogy nem egé-
szen így van. A miniszterelnöki ké-
pesség ugyanis az ország irányítását, 
döntések meghozatalát befolyásolja. 
Hétfő estére világosan kiderült, hogy 
ez a kormánykoalíció nem alkalmas 
az ország irányítására, politikusai pe-
dig felelőtlenek. Egymással sem tud-
nak szót érteni, egymás reakcióit sem 
tudják felbecsülni, ezzel pedig Ma-
gyarország jövőjét veszélyeztetik.

A rossz miniszterelnöki helyzet-
értékelés azonnal magával hozta a 
gazdasági problémák súlyosbodá-

sát. Az irányadó jegybanki kamat-
láb 8 százalékra emelkedett, ami hi-
telek, fogyasztási kölcsönök drágu-
lását hozza magával, nem beszélve 
az államadósság kamatterheinek kö-
zel 50 milliárd forintos megugrásá-
ról. Ezt is mi fizetjük, valamennyien. 
A válság hatására gyengült a forint, 
drágább lett az euró, a dollár, vagy a 
svájci frank, amit nemcsak a külföld-
re utazók éreznek meg, hanem legin-
kább a devizában eladósodottak. Ez-
zel a magatartással, ami vélhetően el 
fog tartani április 30-ig, a kormány-
zati politikusok az ország jövőjét ve-
szélyeztetik. A stabil piacgazdaságról 
nemcsak beszélni kell, hanem tenni 
is kell érte úgy, hogy stabil és kiszá-
mítható körülményeket teremtsenek 
a gazdaság szereplőinek.

A nagyobbik kormánypárt elnök-
sége is zavarodott állapotban van, 
mintha Gyurcsány Ferenc eltávolítá-
sa kötné le erejét. Az egyik internetes 
lap már szombat este arról számolt 
be, hogy Gyurcsányt leszavazták, de 
feltámadt. A cikk arról írt, hogy Gyur-
csány Ferenc mihamarabb tisztújító 
kongresszust akart, mivel a párttag-
ságban még támogatottságot érez. 
Ezért a 2009 elejére tervezett tiszt-
újítást még 2008 nyara előtt szerette 
volna megrendezni. A miniszterelnö-
ki ötlet kisebbségben maradt, csak 
Gráf József miniszter, Újhelyi és Va-
dai államtitkárok szavaztak mellette. 
Vagyis a cikk szerint a többség mere-

ven elutasította Gyurcsány javaslatát, 
így tett Hiller, Kiss Péter, Lendvai is.

Megjósolni ma még nehéz, mi is 
történhet. A helyzet hasonlít Med-
gyessy Péter 2004 nyarán történt 
menesztéséhez, a kérdés csak az: Az 
MSZP szabadul meg Gyurcsánytól, 
vagy az SZDSZ teremt olyan helyze-
tet, hogy a miniszterelnöknek men-
nie kell? Kedden a koalíciós egyez-
tetésre már napvilágot látott, hogy 
Gyurcsány hajlandó lenne távozni, 
ha ez a feltétele a koalíció egybema-
radásának. Ez nem jelenti azt, hogy 
mennie is kell, bár Kókának határo-
zott mondata volt hétfőn, hogy – 
szerinte – a kormányfő hátat fordí-
tott a „reformoknak”. Hogy pontosan 
mi is az a „reform”, Kóka úr nem fej-
tette ki, ellentétben az emberekkel, 
több mint 3 millió 300 ezer ember-
rel. A március 9-i népszavazás egy-
értelműen és világosan fordult szem-
be azzal, ami ma Magyarországon 
egészségügyben és oktatásban „re-
form” címszó alatt történik. A mosta-
ni események kiindulópontja ez, ami 
visszamutat 2006 májusának balato-
nőszödi beszédére, a 2006-os par-
lamenti választások hamis, valót-
lan ígéreteire. Ahogy a mondás tart-
ja: Isten malmai lassan őrölnek, de 
biztosan. Aminek a miniszterelnök 
2006 őszén nem vállalta a következ-
ményét, most beteljesülni látszik. El-
jött, amitől tartott. Ez már nem egy 
szimpla válság, ez a vég kezdete.

Varga Mihály

Lakóépület tűz a Hideg ut-
cában

Március 28-án, 13 óra 24 
perckor Karcagra, a Hideg 
utcába vonult a Karcag I. és 
a Karcag Víz gépjármű-fecs-
kendő, ahol egy lakóépület 
konyha helyiségének födém-
je égett. Az egységek a födé-
met kéziszerszámokkal meg-
bontották, a tüzet eloltották. 
A beavatkozás során egy pb 
gázpalack is eltávolításra ke-
rült a veszélyeztetett helyi-
ségből.

Tűz a Tó utca mellett
Március 30-án, 13 óra 50 

perckor kezdte meg a vonu-
lást az egyik karcagi gépjár-
műfecskendő Karcag belte-
rületére, ahol a Tó utca, va-
lamint a vele párhuzamosan 
futó vasúti sín közötti, füves 
terület égett. A helyszínre ér-
kező 6 tűzoltónak 25 percébe 
került a lángok eloltása.

Személy mentése a Kertész 
József utcában

Március 31-én, 7 óra 22 
perckor Karcagra, a Kertész 
József utcába vonultak a tűz-
oltók, ahol egy emeletes épü-
let földszinti lakásában az 
ott lakó idős hölgy elesett, a 
mentőknek nem tudott aj-
tót nyitni. A kiérkező tűzol-
tók az erkélyen keresztül be-
hatoltak a lakásba, majd a sé-
rültet átadták a mentőknek.

Meglazult cserepek Kisúj-
szálláson

Március 31-én, 9 óra 12 
perckor kérték segítségünket 
a kisújszállási tűzoltók, mivel 
az egyik kisújszállási isko-
la épületének tetőcserepeit a 
szél megbontotta, így a meg-
csúszott cserepek veszélyez-
tették az épület közelében 
tartózkodókat. Mivel a cse-
repekhez nem fértek hozzá a 
kisújszállási egységek, így a 

karcagi emelőkosaras jármű 
segítségét kérték.

Tüzek Kunmadaras külterü-
letén

Március 31-én, 17 óra 5 
perckor Kunmadarasról ér-
kezett segítségkérés. A vas-
útállomás mögötti területen 
elszáradt aljnövényzet égett. 
Mivel a karcagi egység a tűz 
időpontjában Abádszalókon 
tartózkodott, a karcagi víz-
szállító mellé a püspökladá-
nyi tűzoltók segítségét kellett 
kérnünk. Az oltás 17 óra 57 
perckor ért véget, ám az egy-
ségek nem indulhattak állo-
máshelyükre, mivel Kunma-
darason, a repülőtéren egy 
újabb tűzesetre találtak. An-
nak az oltása 19 óra 34 perc-
kor ért véget.

A beavatkozásról fényképek 
a web.t-online.hu/kgtpk cí-
men találhatók.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Tisztelt Szülők, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő fiatal fel-
nőttek!

Tájékoztatjuk Önöket arról, 
hogy a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Kormány-
rendelet 66/A. § (3) bekezdése 
értelmében a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság újbóli meg-
állapítása iránti kérelmet a 
korábbi jogosultság időtarta-
ma alatt, annak megszűnését 

megelőző három hónapban is 
be lehet nyújtani. Tehát, aki-
nek jogosultsága 2008. 06. 30-
án jár le, az újbóli rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra 
való jogosultság megállapítá-
sát már 2008. április hónapjá-
tól kérelmezheti.

Kérelem formanyomtat-
vány folyamatosan igényel-
hető a Polgármesteri Hivatal 
földszint 49. számú irodájá-
ban.

Rózsa Sándor
jegyző

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik akár ado-
mányukkal, akár személyes 
jelenlétükkel, vagy együtt ér-
ző gondolataikkal elősegítet-
ték a 2008. március 29-i ren-
dezvényünk sikerre vitelét.

Külön köszönjük dr. Fa-
zekas Sándor polgármes-
ter úrnak, az est fővédnöké-
nek, hogy személyes jelenlé-
tével is megtisztelte a rendez-

vényt. Úgy gondoljuk, ezzel 
is elismerte szervezetünknek 
azt a munkáját, amelyet e cél 
érdekében kifejtettünk. Tud-
juk, hogy az összefogás min-
den esetben eléri célját, és bí-
zunk abban, hogy a hívó sza-
vunk a későbbiekben is meg-
értésre talál!

„Mindig van Remény”
Daganatos Betegek

Alapítvány Kuratóriuma

A Kováts Mihály Általános 
Iskola Történelem munka-
közössége tisztelettel és sze-
retettel meghívja Önt 2008. 
április 15. (kedd) 15 órakor 
kezdődő, a „Holokauszt-em-
léknap” tiszteletére rendezett 
programjára. Korosztály spe-
cifikus problémák a holoka-
uszt-oktatásban. (A holoka-
uszt öröksége megmaradt le-
velek alapján.)

A módszertani bemuta-
tót tartja: Hava Baruch (Yad 
Vashem Intézet, Jeruzsálem).

A kerekasztal-beszélgetés 
vendége: Dittel Szilvia (HD-
KE, Budapest).

Helyszín: Kováts Mihály 
Általános Iskola – Karcag, 
Kálvin u. 9. történelem tan-
terem.

Kenyeresné Dede Erzsébet
igazgató

Felhívás

„Csoda az élet!”

Meghívó

MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívom Önt a Kunszövetség

k ö z g y ű l é s é r e,
melyet 2008. április 05-én, szombaton,  11 órakor 

az Euro Kft. (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 52.) 
ebédlőjében tartunk.

Amennyiben a meghirdetett időpontra a határozatké-
pesség nem biztosítható, úgy a közgyűlést az alapszabály 
értelmében 11 óra 30 percre újra összehívom a megjelen-
tek létszámától függetlenül.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2007. évi működésről
2. Beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról
3. 2008. évi pénzügyi terv elfogadása
4. 2008. évi program elfogadása
5. Tájékoztató nyertes és folyamatban lévő pályázatokról
6. Egyebek

A közgyűlés követően a helyszínen ebédelünk, majd dél-
után a városi strandon lehetőség lesz fürdőzésre.

Feltétlenül számítunk megjelenésére.
Karcag, 2008. 03. 23.

Dr. Fazekas Sándor
elnök  sk. 
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Kunhalom Polgári Kör

A kör következő összejövetele április 7-én (hétfőn) 16 óra-
kor lesz a Városi Csokonai Könyvtárban, ahol dr. Ötvös Lász-
ló tudós papköltő, bibliás országjáró könyvbemutatóján Rideg 
István beszélget a szerzővel.

„Fekete pohárban / sár-
ga kankalin. // Sokasodnak / a 
halottaim.// Anyám volt az el-
ső / sárga kankalin. // Gyűlnek, 
egyre gyűlnek / a halottaim. // 
Nem fér a pohárba már a kan-
kalin” - sóhajtja szép-szomo-
rúan a költő, Kányádi Sándor. 
Hatvan felé akaratlan – haza-
felé – egyre gyakrabban kell 
már megállnunk az életúton, 
mert itt is, ott is befejeződött 
egy embertársunk életmű-
ve. Pont. Nincs tovább. Vagy 
mégis: lehajtott fővel állunk 
meg, mert embertársunk jelt 
hagyott maga után.

Jelt hagytál Te is, Petrov Pis-
ta! Mivel gimnazistaként egy 
ideig egy iskolába jártunk, s 
mivel tanárként egy ideig egy 
alma materben tanítottunk, 
már csak ezért is, kedves Pista, 
méltón szeretnék itt, megállva 
előtted, emlékezni Rád, és bú-
csúzni Tőled: a kollégák nevé-
ben.

Messziről jöttél Te is. Édes-
apád, Petrov Todorov 1941-
ben kertészként érkezett Bul-
gáriából Magyarországra. 
Anyai őseid a Temesközből 
származnak. Nem fényes palo-
tában, hanem Pusztaszőlősön 
születtél egy Zichy gróf major-
ságában. Édesanyád még meg-
mondhatja, milyen végtelen 
munkabírással neveltek fel Té-
ged és öcsédet.

Az általánost ott, helyben, 
Pusztaszőlősön jártad ki. Majd 
az orosházi Táncsics Mihály 
Gimnáziumba kerültél, aho-
va én. Az érettségi után, 1963-
ban egy évig Békéscsabán kel-
lett dolgoznod: konzervgyári, 
kenyérgyári munkásként. De 
nem törtél le.

1969-ben Debrecenben, a 
Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen elvégezted a föld-
rajz-történelem szakot. Ebben 
az évben kötöttél házasságot 
is Mátyus Magdolna magyar-
történelem szakos középisko-
lai tanárral.

Felhőtlenül indultatok ne-
ki az Életnek. Karcagon tele-
pedtetek le. Két fiatok szüle-
tett, Attila és Csaba, akiket na-
gyon-nagyon szerettél.

Első munkahelyed a Karca-
gi Mezőgazdasági Középisko-
la volt. Nagyon jól érezted ma-
gad a „tekóban”, ahol 17 évig, 
1986-ig tanítottál. Hálásan 
emlékeztél rá: „Erős Bandi bá-
csi keze alatt lettem tanár!” Ott 
szerezted meg a filozófia sza-
kot is, amelynek 8 évig megyei 
szakfelügyelője lettél.

Aztán 6 évig a karcagi Gá-
bor Áron Gimnáziumban ok-
tattál. Egykori kollégádként 
tanúsíthatom: igényes, követ-
kezetes, erőt sugárzó, öntör-
vényű nevelő voltál. Egyszó-

val remek osztályfőnöke egy 
remek osztálynak. Róluk je-
gyezted meg: „Ha másért nem, 
ezért az osztályért érdemes volt 
pedagógusnak lennem.” Szin-
te gondos atyaként egyenget-
ted a tanítványaid további út-
ját is. Például a kiváló Daruka 
Pityut, aki 1991-ben Havan-
nában, a nemzetközi fizikai 
diákolimpián Magyarország 
csapatában 3. helyezett lett, Te 
terjesztetted fel Karcag város 
Pro Urbe Díjára.

1990-től oroszlánrészt vál-
laltál Karcag kulturális és poli-
tikai életében is. Mint az MDF 
karcagi szervezetének elnö-
ke, 1991. október 19-én Te kö-
szöntötted Antall József mi-
niszterelnököt a városi kultúr-
palotában. De meghívtad Kar-
cagra Csoóri Sándort és Tőkés 
Lászlót is. A városban MDF-
piacokat nyitottál. Ómoravi-
ca nélkülöző lakóinak élel-
met és ruhaneműt juttattál, 
mert politikusként is segítet-
tél, ahogy tudtál. A nemzetben 
való gondolkodás egyik leg-
fontosabb összetevőjének te-
kintetted a szociális érzékeny-
séget. Az arra érdemes tanu-
lóknak MDF-ösztöndíjakat 
nyújtotatok át a ballagási ün-
nepeken. Felelős kiadója vol-
tál a Kunhalom című karcagi 
hetilapnak. Megkértél, legyek 
társszerkesztője a lapnak. Em-
lékszem, keményen vitatkozó, 
de igazságszerető cikkeket ír-
tál. Helytörténeti és pedagógi-
ai munkáid is voltak.

Petrov Pista, Te minden 
helyzetben „Magad” döntöt-
tél a sorsodról! Így történt ez 
1992-ben is, amikor 23 év há-
zasság után megváltál csalá-
dodtól, és a Varró István Szak-
iskola kollégiumi nevelője let-
tél, majd 1993-tól 1998-ig kol-
légiumvezetője. Olykor okoztál 
hát fájdalmakat is: Magadnak 
is, másoknak is. Olykor esen-
dően emberi személyiség vol-
tál.

Az „ipari” iskolában eleinte 
még belső elégedetlenség bán-
tott, de a kollégák és  Tóth Fe-
renc igazgató itt is befogad-
tak. Igazában a hivatásodat is 
a Varróban találtad meg! Jó 

szervezőkészséged, szellemes 
humorod, a gyengék iránt ér-
zett szolidaritásod ezerféle 
módon mutatkozhatott meg a 
Varróban.

Már a kollégiumi irányí-
tó-szervező munkád során – 
különösen a jól sikerült ka-
rácsonyesteken – azt tapasz-
talhattad, hogy sok diákotok 
sokkalta jobb körülmények 
között él nálatok, mint otthon. 
Együtt éreztél velük, hiszen Te 
tudtad a gyermekkorodból is, 
mi a nélkülözés.

Amikor 1998-ban az intézet 
igazgatója lettél, világosan lát-
tad, hogy a többszörösen hát-
rányos helyzetű gyerekek, a 
belső motiváció nélküliek előtt 
is jövőképet kell kialakítano-
tok. Nevelési tartalommal töl-
töttétek meg a Varró István 
névadó ünnepségeket. Sokat 
fáradoztál azon, hogy érettsé-
gire alapozott legyen a szakok-
tatás. Újraélesztetted a faipa-
ri képzést. Bekapcsoltad isko-
ládat az ötéves országos szak-
képzés-fejlesztési programba. 
S örültél a diákjaid, tanára-
id megannyi sikerének. Büsz-
ke voltál rájuk. Majdnem úgy, 
mint az unokáidra!

Örökre emlékezetesen szép 
erdélyi körútra vitted el a tan-
testületedet. 

Az egyik volt kollégád a Te 
dicsérő szavaid hatására nem 
hagyta abba a versírást.

Találkoztam egyik tanít-
ványoddal, aki még ma is ál-
mélkodva emlékezik vissza ar-
ra a történelemórádra, amelyi-
ken megjósoltad a Szovjetunió 
széthullását.

Tudom, készülődtél a nyug-
díjas éveidre. Tervezgetted, 
hogy Tótkomlóson az édes-
anyáddal fogsz élni. Sokat 
fogsz szépirodalmat olvasni. 
Horgászni fogsz járni a Ma-
rosra, a Körösökre.

Mindenki tudja, aki is-
mert, hogy előszeretettel idéz-
gettél bölcs aforizmákat: aho-
gyan csak a mélyről jött ember 
tud osztogatni jó tanácsokat, 
hogy használjon vele. Az egyik 
Tompa Mihály idézetet még a 
„tekós” korodból hoztad Ma-
gaddal: „Bármerre visz az élet, 
/ Csak egy célod legyen: / Segí-
teni mindig, mindenütt / A töb-
bi emberen.”

Te e szerint a hited szerint 
éltél, Pista. Ezért számos ki-
tüntetésedről már nem is be-
szélek. Te tüntettél ki min-
ket azzal, hogy köztünk éltél, 
és segítettél bennünket. És jelt 
hagytál Magad után. Az Életet 
Te már „megjártad”. Búcsú-
zom hát Tőled. Békében nyu-
godj a hazai földben. Béke po-
raidra.

Rideg István

Petrov István
(1945 – 2008)

Negyedik alakalommal 
rendeztük meg az Országos 
Arany János Balladamondó 
Versenyt a református iskolák 
7-8. osztályos tanulói részére. 

Mindig nagy öröm, ha egy 
költő életéről és munkásságá-
ról emlékezünk meg. Arany 
János olyan költő óriás, hogy 
szívesen hajlunk meg nagy-
sága előtt. Ezt tettük most is, 
a közös együttlét és megmé-
rettetésen túl, hagyományte-
remtő céllal is. A versenyt az 
elmúlt év novemberében hir-
dettük meg. 7 iskola 18 diákja 
nevezett be a versenyre.

Zsűrizést mindkét évfolya-
mon külön zsűri végezte, ők 
más iskolában, intézményben 
dolgozó szakemberek

A téma: a költő balladái. 
Ez egy nagyon nehéz műfaj, 
még egy felnőtt előadómű-
vész is ritkán meri felvállalni 
egy-egy ballada elmondását. 
Tudjuk, hogy a ballada mű-
faja nagyon tömörített, ren-
geteg érzés, érzelem, fájdalom 
van benne. Nagyon nehéz 

megérezni, ráérezni, a balla-
da hangulatára. Nagyon fon-
tosnak tartottuk, hogy ün-
nepéjes külsőségek között, 
nyilvánosan folyjék a verseny. 
A balladát mondó diákok, kí-
sérő nevelők, szülök jól eső 
érzéssel, nyugtázták, hogy 
közönségként részt vehettek 
a családias bensőséggel meg-
rendezett versenyen.

Igyekeztünk méltó kép-
pen megemlékezni Arany Já-
nosról, emellett arra is ügyel-
tünk, hogy az emlékezésnek 
összetartó és hagyományte-
remtő ereje is legyen.

Minden résztvevő a maga 
területén és a vállalt felada-
tának kiemelkedő teljesítésé-
vel hozzájárult ahhoz, hogy a 
balladamondó verseny isko-
lánk életének élményeket adó, 
örömteli ünnepe legyen.

Gratulálunk a versenyen 
helyezést ért tanároknak és a 
felkészítő tanároknak.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Országos Arany János Balladamondó 
Verseny a „REFI”-ben

Nyílt nap a Györffy István 
Általános Iskolában

a Kossuth tér 4.sz. alatti iskolaegységünkben

Tájékoztatjuk a kedves szülőket és érdeklődőket, hogy

2008. április 10-én (csütörtökön) 
800 – 1100 óráig

nyílt órákon nyerhetnek betekintést az iskolai 
munkánkba.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Iskolavezetés

TÁNCHÁZ!
2008 márciusától a hagyományőrzés jegyében táncházat 

indítottunk.
Várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akik szeretik a hagyo-

mányos magyar táncokat, és egy jó társaságban eltöltenének 
egy estét, vagy délutánt.

A következő táncok közül van lehetőségetek választani:
- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű táncok.

A Táncház az alábbi időpontokban kerül megrendezésre:
Április 5. (szombat) 17.00 – 19.00 óráig,
Április 26. (szombat) 17.00 – 19.00 óráig,
Május 10. (szombat) 17.00 – 19.00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem

A Táncházat vezeti: Nagy Emese
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- Szühebátor a mongol for-
radalom vezetője volt. A ró-
la elnevezett téren áll a barna 
színű kőből faragott szobra, 
és itt vannak az olyan köz-
ponti épületek, mint a par-
lament, a mongol „nemze-
ti színház” (mellette egy na-
gyon jó kis kávéházzal). És 
van három nagy múzeum is 
látnivalónak. Az egyik a Ter-
mészettudományi Múzeum. 
Köztudott, hogy Mongólia 
egész, de főként a déli, a Góbi 
sivatagba eső része őskövüle-
tekben, „történelem előtt” élt 
állatok maradványaiban má-
ig igen gazdag. Éppen ezért 
(is) a Természettudományi 
Múzeum nagyszerű látvá-
nyosság. Ottjártunkkor főleg 
iskolások nézelődtek, gondo-
lom történelem vagy biológia 
óra keretében. A belépő, né-
hány dollár, a fotózásért kel-
lett viszonylag borsos árat, 8-
10 dollárt kell fizetni, a videó 
meg plusz extra lett volna. 
A szó szerint értendő legna-
gyobb látnivaló a nagyterem-
ben, aulában felállított Bar-
baszaurusz nevű óriásgyík 
csontváza. Ez nagyjából a 
T.rex-hez hasonló, 6-7 méter 
magas ragadozó, akkora fo-
gakkal, mint egy ásó és 60-70 
centiméterre kinyitott szájjal. 
Olyan igazi pocsík fíreg. Per-

sze más őshüllők, meg hül-
lőmaradványok is voltak, sőt 
fosszilis dínótojásokat  is lát-
tunk. Valahol olvastam, hogy 
éppen a Góbi sivatagban ta-
lált maradványokból bizonyí-
tották be, hogy a dinoszauru-
szok tojással szaporodtak.

- A jelen élővilága is képvi-
seltetve van a gyűjteményben?

- Hajjaj. Azt is mondhat-
nám, teljességre törekvő a 
„kollekció”. Van mindenből, 
ami a mai Mongólia területén 
él. Tehát az ősi medvecsont-
váz mellett kitömött medvét, 

hópárducot egy csomó hegyi 
kecskét, zergét, rengeteg ra-
gadozómadarat, de még bé-
kákat és egy, az ottani fo-
lyókban élő, másfél-kétmé-
teres lazacféle hal prepará-
tumát is láttuk. Vagyis teljes 
képet igyekeznek nyújtani a 
ma élő állatokról. Egyáltalán 
nem csodálom, hogy népsze-
rű, mert nemcsak a gyerekek-
nek, de nekünk, felnőtteknek 
is nagyon látványos volt. A 

következő múzeum az Mon-
gólia történetét mutatta be.

- Feltételezem, ebben Ma-
gyarország is megemlítődött.

- Persze, de hadd mondjak 
valamit. Akikkel kocsmában, 
itt-ott szóba elegyedtünk, il-
letve megszólítottak bennün-

ket (nagyon barátságosak vol-
tak), honnan jöttünk? - mi-
kor mondtam, hogy honnan, 
akkor egyből „Áá! Ungar!”, 
és azonnal mondták is, hogy 
mi testvérnépek vagyunk. 
Valószínűleg az ősi hagyomá-
nyokból tudják, hogy mi ott 
Európában, valaha szintén 
jurtában laktunk… Szóval, a 
történeti múzeum az őskor-
tól kezdve egészen a mongol 
rendszerváltásig mutatja be 
az ország történetét. Kezd-
ve természetesen a dicső kor-
szakkal: Dzsingisz kánnal és 

az államalapítással. Van pél-
dául egy óriás Eurázsia tér-
kép, azon mutatták be a hó-
dításokat Dzsingisztől Timur 
Lenkig. Nos, ott voltak jelöl-
ve a legfontosabb csaták is a 
mai Mongóliától Közép-Eu-
rópáig. Nálunk is oda volt ír-
va - „Muhi: hungarian army 
defeated” = magyar sereg le-
győzve. De ezzel nem voltunk 
egyedül. A kiállítás amúgy 
nem csak fegyvereket, meg 
ilyeneket tartalmaz, hanem 
nagyon jó képet ad a mongol 
néprajzból, és – mivel a mon-
golok élete a lóhoz köthető – 
a ló teljes egészében „ki van 
tárgyalva”.

- Minden főváros kiemelke-
dő látnivalói az egyházi emlé-
kek, épületek. Eddigi beszélge-
téseink alatt volt már keresz-
ténység, iszlám, most követke-
zik a buddhizmus.

- A látnivalók másik fe-
lét itt is a templomok és a ko-
lostorok jelentették. A legna-
gyobb látványosság a város 
déli oldalán lévő Gandan ko-
lostor, ami ma is működő val-
lási központ. Talán egész Kö-
zép-Ázsia legnagyobb budd-
hista kolostora. Szolid össze-
gű belépővel jutottunk be, itt 
is inkább a fényképezés dí-
ja volt kerekebb összeg. Meg 
is akartam úszni, de minde-
nütt van fogdmeg, aki ügyel 
az ilyesmire, és azonnal le is 
buktam. Pazar látnivaló. A 
szentélyben óriási, „tizenmé-
teres” Buddha-szobor fogad-
ja a belépőt, körben imamal-
mok, előtte pedig a jelenlegi, 
félig-meddig mongol szárma-
zású dalai láma fényképei. A 
szabály az, hogy balról jobb-
ra háromszor körül kell jár-
ni a termet. Az imamalmokat 
meg mindig pörgetik.

A kolostor épületei mind 
templomok és szentélyek, a 
szerzetesek jurtákban lak-
nak. Amúgy – igaz nem na-
gyon álltak szóba senkivel, 
- de egyáltalán nem elutasí-
tóak. Kedvesek és barátsá-
gosak. Egészen szimpatikus 
arcok.(folytatjuk)

Elek György    

A mongol főváros felfedezése nagy élmény ugyan, de egyál-
talán nem heteket betöltő, mindennapi program. Ulan Ba-
tor ugyanis nem túl nagy város, és a turistákat érdeklő látni-
valók, főként a központban, a főtér könyékén találhatók. A 
főtér, a városközpont pedig a Szühebátor tér. 

Mongóliai utazás (3.)

A távoli atyafiság fővárosa

Még az esztendő elején el-
határoztuk, hogy 2008. a dr. 
Nagy Molnár Miklós igaz-
gató úr vezette Nagykun-
sági Népművészeti Egyesü-
let tagjainak bemutatásának 
„jegyében teljen”. Lapszá-
monként egy-egy népmű-
vészt szeretnénk bemutat-
ni, vagyis a sorozat, az egye-
sület mintegy háromtucat-
nyi, tagját számolva, egész 
éven át kitart. December vé-
gén pedig egy „monstre” be-
számolót tervezünk, össze-
foglalván az esztendő törté-
néseit.

Tóth István díszmű-
kováccsal vagy tizenöt éve 
készítettem a legelső inter-
jút, s már akkor szép elisme-
réssel tüntették ki a munká-
it. A karcagi születésű mes-
ter 1962-ben, a szolnoki 605. 
számú szakmunkásképző-
ben szabadult fel, mint műla-
katos. Az iskola után egy fő-
városi cég alkalmazottja lett, 
ott ismerkedett meg „komo-
lyabban” a kovácsolással. Bár, 
mint mondja, a műlakatos-
ságnak szerves ré-
sze, „alkotó eleme” 
a kovácsolás, annyi-
ra, hogy nem is lehet 
kettéválasztani őket. 
No, hát a főváros-
ban éppen akkori-
ban kezdődött a bu-
dai vár felújítása. Ez 
munkát adott a cég-
nek, és a fiatal szak-
ember éppen a dísz-
műkovácsolás kö-
zepébe cseppent. Is-
merjük a barokk 
stílusjegyeit, tehát 
volt lehetőség dol-
gozni vele, a forma-
kincset megismer-
ni, a technikai forté-
lyokat elsajátítani és 
gyakorolni meg gya-
korolni. Kapuk, rá-
csok, kerítések, lépcsőkorlá-
tok, erkélyrácsok, szép kivi-
telű csatornavasak készültek 
a cég műhelyében a felújítás-
tól, a javítástól egészen az új 
elem elkészültéig és beépíté-
séig. Mindez néhány évig tar-
tott, s jóval később, az 1980-
as években lett folytatása, de 
ekkor már Karcagon. Tóth 
István ekkor Kolláth Dénessel 
kezdte meg a munkát, egy év 
múlva különváltak ugyan, de 
a díszműkovácsolás maradt. 
Az Iparművészeti Vállalat ré-
szére készítette a tárgyakat: 
kandalló szerszámokat, gyer-
tyatartókat és egyebeket, még 
meg szép számmal, hiszen a 
’80-as évek vége felé már 80-
90 zsűrizett kovácsmunká-
ját is nyilvántartották. Ekkor 

jött dr. Bellon Tibor. A Nagy-
kun Múzeum igazgatója hív-
ta fel a figyelmét arra, hogy 
Karcagon és a Nagykunság-
ban szerteszét, parasztháza-
kon, régi épületeken nagyon 
sok szép kovácsmunkát lát-
ni. Azok mesterei már réges-
rég a temetőben nyugszanak, 
utódjuk nem nagyon van. Ér-
demes lenne mesterségbe-
li hagyatékuk gondozását, 
folytatását, esetleg gyarapítá-
sát felkarolni. Így lopakodott 
be Tóth István életébe a népi 
kovácsmesterség, a népi ipar-
művészet. Egy kunsági házo-
romdíszét kiemelten jónak 
ítélték, s 1989-ben (először) 
megkapta a Gránátalma-díjat, 
2000-ben egy szélkakast ka-
lapált ki olyan remekül, hogy 
a díjat másodjára is odaítél-
ték. Közben megjelent a Pro 
Removanda Hungariae köz-
alapítvány „Népművészek a 
Millenniumért” című pályá-
zata. Ezen szintén indult és a 
Múzeumpark két kapujával 
és az azoktól jobbra és balra 
található kerítés egy-egy szel-

vényvel meg is kapta a fődí-
jat. (A kerítés már nem az ő 
munkája.) Szabadtéri munká-
ja látható még az Angyalos-
kúton (vasrács), de a Tűziko-
vács találkozó tagjaként részt 
vett a Városudvar kapujának 
az elkészítésében is. Szép dol-
gokat állít ki Az élő népművé-
szet című tárlatokon, amelyet 
három évenként szerveznek 
meg a Néprajzi Múzeumban, 
de több dísztárgya, szerszá-
ma, használati tárgya látható 
a Nagykunsági Népművésze-
ti Egyesület állandó kiállítá-
sán a Kézművesek Házában. 
Az egyesületnek egyik alapí-
tó tagja, alelnök. Műhelye a 
Csokonai utca 57. sz. alatt ta-
lálható.

Elek György  

Nagykunsági Népművészeti Egyesület

Tóth István
díszműkovács, népi iparművész
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A Karcag Városi Önkor-
mányzat nevében ezúton sze-
retném megköszönni a nem-
zeti ünnepünk tiszteletére 
szervezett városi események 
színvonalas megrendezésé-
hez és lebonyolításához nyúj-
tott közreműködését és segít-
ségét az alábbi személyeknek, 
intézményeknek: 

Zakariás István úrnak, 
testvérvárosunk Szepsi város 
polgármesterének; Halász Já-
nos országgyűlési képviselő 
úrnak, Debrecen Megyei Jo-
gú Város alpolgármesterének; 
Nagytiszteletű Zsoldos Ti-
bor református lelkésznek, a 
Debreceni Dóczy Református 
Gimnázium vezető vallásta-
nárának; Dobos László alpol-
gármester úrnak; dr. Kapusi 
Lajos alpolgármester úrnak; 
Koncz Tibor vezető lelkész-
nek; Kovácsné Kerekes Ka-
talin képviselő asszonynak; 
Jámbor József színművész-
nek, a Debreceni Csokonai 
Színház tagjának; Koppány 
Mária előadóművésznek; 
Kobzos Kiss Tamás Illéssy-dí-
jas históriás-énekmondónak; 
a Karcag Városi Kórusnak; 
Fülöp János tárogatóművész-
nek; Dörner György Érdemes 
művésznek; dr. Czap Enikő-
nek, a Polgármesteri Hivatal 
aljegyzőjének; Hodos Julian-
nának, a Polgármesteri Hiva-
tal Humán Szolgáltatási Iro-
da vezetőjének; Garai Kata-
linnak, a Polgármesteri Hi-

vatal vezető főtanácsosának; 
Kovács Sándornénak, a Pol-
gármesteri Hivatal főmun-
katársának; Mulicz Ferenc-
nek, a Karcagi Ifjúsági Ház 
vezetőjének és munkatársa-
inak; Donkó Gábor és Sza-
bó Tibor informatikusoknak; 
Pandur Zoltánné és Batá-
né Nagy Judit titkárnőknek; 
Győri Jánosné és Baranyainé 
Gácsi Katalin főmunkatár-
saknak; Szentesi Lajos veze-
tő főtanácsosnak; Pintér Jó-
zsefnek, Balaskó Lászlónak és 
Kun Jánosnak, a Polgármes-
teri Hivatal munkatársainak, 
Mulicz Zoltánnak, a DMIK 
munkatársának. A látványos 
huszárfelvonulás megszerve-
zéséért a Karcagi Lovas Egye-
sület vezetőjének; Nagy Eme-
sének és Tóth Endrének; a 
huszároknak: Bakó Sándor-
nak, Mészáros Lászlónak, Ke-
le Gábornak, Szentesi Lász-
lónak, Domján Gábornak, az 
egyesület tagjainak; Mészá-
ros Zsoltnak, a Kunlovarda 
tulajdonosának; Erdei Virág-
nak; Teleki Zoltánnak; Szalai 
Attilának; Erdődi Sándornak; 
Balogh Imrének (Bucsa), Be-
rényi Szabolcsnak (Bucsa). A 
Kossuth tér rendezésért: Mol-
nár Pálnak, a Városgondnok-
ság igazgatójának és a Város-
gondnokság munkatársainak. 

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

országgyűlési képviselő

A szabadságharc ünne-
pén lendületes rajtot vett 
az Amatőr Rallye Kupa 
(ARK). Cered és Orfű mel-
lett, Kunmadarason is ver-
senghettek a pontokért a 
vállalkozó szellemű ama-
tőr versenyzők.

A KOKO-Team Rallysp-
rint Szakosztálya harma-
dik éve rendezi a Security 
’97 Kupasorozatot a kun-
madarasi elhagyatott ka-
tonai objektumban, amely 
ideális terep a gyakorlás-
ra, versenyzésre. A ren-
dezők  profizmusát dicsé-
ri, hogy már a harmadik 
év elején MNASZ akkredi-
tált rendezvényt bonyolít-
hattak. Az eseményen jelen 
volt Mészáros Iván, az RTE 
„teljhatalmú ura”, aki hiva-
talos minőségén kívül (vér-
beli lokálpatriótaként) sze-
mélyes tudásával, és ralis 
tapasztalataival segítette a 
rendezvény lebonyolítását. 
„Elhivatott, felkészült gár-
da rendezi ezt a sorozatot. 
Örülök, hogy segíthettem, 
és nem mellesleg a Rali-Tú-
ra Sport rendezői utánpót-
lását is látom magam előtt.” 
– mondta el a verseny köz-
ben.

A hírveréshez és a tapasz-
talatokhoz képest megle-
pően kevés nevezés volt a 
március 15-16-án rendezett 
eseményre. Feltehetően az 
ekkor rendezett két másik 
ARK futam is szippantott 
el indulókat madarasról, de 
sok versenyző jelezte, hogy 
év eleje lévén, még nem ké-
szült el a technika. A szom-
bati adminisztráció, és a 
műszaki gépátvétel nyugodt 
légkörben zajlott le. Nézői 
szempontból is csemegéket 
tartogatott a verseny, Tra-
bant, több Lada, BMW-k 
és még egy Mitsu is rajthoz 
állt. Hat kategóriában folyt 
a versenyzés.

Az idei kezdésre telje-
sen új rajzolatú pályával 

rukkolt elő Kovács „Koko” 
Sándor és társulata, ezért a 
vasárnapi első körben min-
denki visszafogottabb tem-
pót diktált. Az egyedüli ki-
vétel talán a Bereczki Im-
re–Réti Balázs páros volt, 
a Mitsubishi Evo. VI-os-
sal, ők már az elején jelez-
ték, hogy győzni jöttek. (Ez 
a második körben sajná-
latosan meghiúsult.) A ta-
valyi bajnok – Vári Mihály 
vezette mezőny többi része 
viszont magára talált, majd 
mindenki javított első kö-
rös eredményén. Utóbb el-
mondta, hogy a jó pályán 
élvezetes volt a megméret-
tetés. 

Az indulók kis számának 
köszönhetően pörgősen kö-
vették egymást a gyorsasá-
gi szakaszok, délben már 
a harmadik kört futotta a 
mezőny. Vári Mihály mö-
gött ekkor alakult ki az ab-
szolút dobogó végső leosz-
tása, kategóriatársai: Szöl-
lőssi Roland és testvére Jó-
zseffel (Ford), és Lukács 
Péter  – szintén tesó – Ta-
mással (BMW). Berecz-
ki Imre is visszatalált a pá-
lyára, és 5:05,23-mal a nap 
legjobb idejét futotta. A ne-
gyedik körben kicsit kien-
gedett a mezőny, mindenki 
jobban belengette a vasat, 
látványos autózásnak örül-
hetett a közönség. 

A trabisok között Katona 
Gyula hajtott a legjobban, 
igaz, ő egy kategóriával fel-
jebb is indult márkatársa-
inál. A Lada Kupát Dre-
dor Roland és Kis Beatrix 
nyerte, 22:22,33-as idejé-
vel abszolút ötödik lett, és a 
legjobb posztszovjet gépjár-
mű díját is kiérdemelték. 

Soós Szabolcs, a 4. kate-
gória nyertese is jól érez-
te magát a Honda Civic 1,6 
Vti volánja mögött: „Kokó-
ék megint szuper pályát raj-
zoltak nekünk. Kicsit ke-
vesen voltunk, de legalább 

nem volt idő unatkozni. Na-
gyon várjuk a folytatást” – 
lelkendezett később. 

Az indulók között szól-
nunk kell ifj. Levota Sán-
dorról (15 éves) aki a leg-
nehezebb kategóriában sta-
bil, megbízható autózással 
lett negyedik, abszolútban 
pedig a hetedik. Az utolsó 
kör végeztével pedig rövid 
drift bemutatót tartott a tá-
tott szájjal álló közönség-
nek. Öröm volt látni, hogy 
milyen magabiztossággal 
uralja a lóerőket BMW-jé-
ben. Még biztosan találkoz-
ni fogunk vele a kunmada-
rasi futamokon, és később a 
magasabb osztályokban is. 

Tumbász József, a név-
adó szponzor képviselője – 
nem mellesleg a 2006-os ki-
írás bajnoka – megerősítet-
te, hogy töretlen a bizalom 
a rendezőséggel szemben, 
mint támogató elégedett a 
színvonallal, és folytatódni 
fog az együttműködés cége 
és a kupasorozat között.

Összességében egy érde-
kes, pörgős és színvonalas 
rendezvényt láthattunk pro-
fi lebonyolítással, és igazi 
ralizással. Kassai András, 
a Rallye Sport Bizottság el-
nöke szintén elégedettsé-
gét fejezte ki a rendezést il-
letően, és azt is megemlí-
tette, hogy a szövetség a jö-
vőben nagyobb figyelmet 
kíván szentelni a kunmada-
rasihoz hasonló amatőr rali 
 sprint versenyeknek. 

A rendezvény végeztével 
Kovács Sándor Koko tik-
kadtan, de elégedetten nyi-
latkozott: „Az indulók ala-
csony száma miatt nem vol-
tunk igazán boldogok, de a 
körülmények így hozták, és 
részben mi is hibásak va-
gyunk… Ettől függetlenül 
örülök, hogy nagyobb prob-
léma nélkül zajlott a ver-
seny, és látványos, jó autó-
zást láthattunk. Várjuk a 
folytatást májusban.”

Végeredmény

Hely Rsz. Pilóta Navigátor Kat. Autó Össz. idő

1 1 Vári Mihály Balázs Tamás 2 BMW 0:20:59,42

2 2 Szöllősi Roland Szöllősi József 2 Ford 0:21:16,11

3 4 Lukács Péter Lukács Tamás 2 BMW 0:21:58,92

4 11 Soós Szabolcs Szalontai Attila 4 Honda 0:22:04,67

5 21 Dredor Roland Kis Beatrix 4 Lada 0:22:22,33

6 27 Peregli Zsolt Peregli László 5 Suzuki 0:22:23,40

7 6 ifj. Levota Sándor Levota Sándor 2 BMW 0:22:23,60

Kunmadarasi főpróba – profi 
rendezéssel

Elektronikai hulladékgyűjtési 
akció

Tisztelt Lakosság!
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2008. április 

12-én 8 órától 12 óráig ingyenes elektronikai hulladék-
gyűjtési akciót szervez. Az elhasznált, szükségtelen elekt-
romos készülékeiket térítésmentesen átvesszük és elszál-
lítjuk. Az elektronikai hulladékaikat a város több pontján 
kialakított gyűjtőhelyen vesszük át.

Az átvevő helyek az alábbiak:
 - Kórház utca – Oroszlán Gyógyszertár előtt,
 - Profi parkolónál,
 - Városi Csokonai Könyvtár parkolója,
 - Püspökladányi út – Maros út sarok,
 - Bethlen G. utca - Kisújszállási út sarok,
 - Sajó utca – Kisújszállási út sarok /Kiskulcsosi Ált. Isk. 

parkolója/
Az alábbi típusú elektronikai hulladékot vesszük át:

 - televízió, rádió, mikrohullámú sütő, porszívó, kony-
hai elektromos háztartási készülékek, számítástechni-
kai eszközök: számítógép, monitor, faxgép, egyéb elekt-
romos készülékek.
Kérjük Önöket, hogy a selejtezésre váró elektronikai 

eszközeiket a megadott helyen és időpontban helyezzék el. 
Kizárólag a háztartásban feleslegessé vált elektronikai 
készülékeket vesszük át. A konténereket 12 óra után el-
szállítjuk.

A konténerek mellett felügyelő személyzet lesz, az el-
helyezett hulladékban „turkálni”, elektromos berende-
zést elvinni TILOS és balesetveszélyes!

Egészségünk és környezetünk érdekében kérjük éljen 
a fenti lehetőséggel!

Tisztelettel: Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Köszönet

KOKO-Team Rallysprint
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen há-
romszobás III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcag, Cserepes u. 18. sz. 
alatti családi ház eladó. Két 
szoba, konyha, belépő helyi-
ség, fürdőszoba, kábel TV, te-
lefon van. Rendezett udvar 
garázzsal, állattartásra alkal-
mas ólakkal családi okok mi-
att sürgősen, olcsón eladó. 
Tel.: 06/30-346-1454.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. 
alatti családi ház eladó. 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos; ipa-
ri áram, kábel tv, fúrott kút, 
klíma, elektromos kapu van. 
Tel.: 06/30-239-9121. 
Karcag, Ács u. 6. sz. alatt 2 
szobás, összkomfortos és ös-
szközműves családi ház nagy 
telekkel, alsó épületekkel el-
adó. U.itt a Kisvénkertben 10 
sor kertföld eladó. Villany, víz, 
kunyhó van. Érd.: Kg., Tőkés 
u. 34.
Karcagon, az Apavár utcában 
kisebb típusú téglából épült, 
teljes közműves kertes ház 
bontás nélküli építési lehető-
séggel eladó. 1 szobás föld-
szinti v. I. emeleti lakácsere is 
érdekel. Tel.: 06/70-273-7268.
Kórház úti lakótelepen IV. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 
59/314-781 (este).
Karcagon, a Zöldfa utcá-
ban régi típusú összközmű-
ves családi ház eladó. Tel.: 
59/401-206 v. 06/20-967-
2574.
Központi fűtéses kertes csa-
ládi ház lakható alsó épület-
tel eladó. Megtekintés előtt 
telefonon érdeklődni lehet 
az 59/311-845-ös telefonszá-
mon.
K arcagon egy te lken 2 
db gázfűtéses,  k andal -
lós kertes családi ház eladó. 
Környezetére igényes szaká-
csot keresek. Tel.: 06/20-230-
1202.
Garázs kiadó a városköz-
pontban. U.itt harmónika aj-
tó és régi stílusú függönytar-
tó eladó. Tel.: 59/313-232 v. 
06/20-242-0186.
Eladó Bucsa, Lehel u. 12. sz. 
alatt – az iskolával szembe-
ni utcában – 3 szobás koc-
kaház, 16 méter gazdálko-
dásra alkalmas vagy lakás-
sá is kialakítható tégla alsó 
épülettel, nagy telekkel. Tel.: 
06/30-822-0899.
Eladó Karcag, Kálvin u. 15. 
z. alatti tehermentes, teljes 
közművel ellátott építési te-
lek. Budapesti, Debreceni, 
Berekfürdői, Karcagi lakó-
ingatlant beszámítok. Tel.: 
06/20-916-1192.
Családi ház eladó. 2 szoba (la-
minált padlós), konyha, für-
dőszoba, WC, folyosó (járó-
lapos), gázkonvektoros + 2 
cserépkályha, kábel tv, szen-
nyvíz van. Kockaház kis ud-
varral. Tel.: 06/20-238-0266.
Tanya eladó sok melléképü-
lettel, 2400 m²-es teljesen be-
kerített területtel. Víz, villany 
van. Tel.: 06/30-229-8516.

Eladó 2 szoba összkomfor-
tos családi ház alsó épület-
tel, 2 garázzsal, fúrott kúttal. 
Főtéri lakáscsere is érdekel 
értékegyeztetéssel. U.itt el-
adó 12 soros függesztett ve-
tőgép. Érd.: Kg., Bimbó u. 6/c. 
Tel.: 06/30-312-2679.
Partos I-ben kertföld el-
adó, vagy művelésre kiadó. 
Szőlő és fúrott kút is van. Tel.: 
59/313-697 v. 06/30-554-
1747.
Zárt udvarban garázs kiadó. 
U.itt centrifuga eladó. Tel.: 
06/70-368-6243.
2,5 szobás összkomfortos, sá-
tortetős ház nagy udvarral és 
alsó épülettel, gáz központi fű-
téssel és vegyes tüzelésű ka-
zánnal eladó, vagy első emele-
tig értékegyeztetéssel elcserél-
hető. Érd.: Kg., Kacsóh u. 23.
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. sz. 
alatti felújítandó ház 4,5 M 
Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-524-
5036.
Karcag, Diófa u. 23. sz. alat-
ti padlástér beépítéses csalá-
di ház – több generációnak 
is – melléképülettel, két ga-
rázzsal eladó. Tel.: 06/30-857-
9464.
Karcag, Vasút u. 72. sz. alatti 
ház eladó. Tel.: 59/311-168.
Zug I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Kunhyó, villany, víz van. 
Jó állapotú Nova villanysütőt 
vennék. Tel.: 59/314-141.
Tégla építésű IV. emeleti, 
56 m²-es, erkélyes lakás el-
adó. Kg., Szent I. sgt. 1-5. Tel.: 
06/30-507-2187.
Karcag, Vörösmarty utca 2. sz. 
alatti ház eladó. Fürdőszoba, 
nagy cserépkályha, 1,5 szo-
ba, garázs, kis bemenő kertes 
rész. I.ár: 3,3 M Ft. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.
Sürgősen eladó Kg., Kacsóh 
utca 15 sz. alatti kertes ház 
gáz és cserépkályha fűtéssel, 
21 éve épült, 60 m² a lakott 
terület. Tel.: 06/20-324-1593 
(17 óra után).
Ház eladó vagy kiadó. Érd.: 
Kg., Kisföldek – Kalász u. 4. 
Tel.: 59/401-166 v. 06/20-
808-7368.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csa-
ládi ház eladó. U.itt épület fa-
anyag eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig, délben és es-
te 6 órától).
Karcagon, a Madarasi úti tár-
sasházban I. emeleti, középső 
2 szoba összkomfortos, 48 m²-
es lakás szeptemberi költözés-
sel eladó. U.itt: 1 db régi tipu-
sú kétajtós szekrény (akasztós, 
1 polcos); 1 db 80 cm magas, 
110 cm széles, 1 polcos szek-
rény; 1 db kis méretű szétnyit-
hatós konyhaasztal (78 cm ma-
gas, 50 cm széles). Tel.: 59/311-
621 v. 06/20-913-6884

Vegyes
HITELEK! Szabad felhaszná-
lású jelzáloghitel akár jö-
vedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttér-
rel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.

Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó 
képesség, tiszta tudat. Tel.: 
06/1-225-0393 www.maha-
rishi.hu
Kedvező áron vállalom az 
alábbi munkálatok elvégzé-
sét: járdák, kapubejárók, út-
burkolatok javítását vagy 
teljes körű aszfaltozását. 
Épületek bontását. Épület 
alap ásást, minden nemű ku-
bikmunkát. Mezőgazdasági 
munkák végzését. Udvarok, 
terepek tisztítását, rendezé-
sét. Erdők tisztítását, fa és 
cserje irtást. Kőműves mun-
kákat. Gyorsan, pontosan, 
jól képzett szakemberekkel. 
Nyugdíjasok részére magas 
kedvezményt tudok biztosí-
tani. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30-346-1454. 
Eladó 2 személyes heverő; fo-
telek; ágyneműtartós gyerek 
heverő; sezlonok; konyhasz
ekrény+asztal+hokedli; hű-
tőszekrény; fagyasztóláda; 
mézpergető; káposztagyalu; 
V 4-es gázmelegítő; Barkas 
alkatrészek; Csepel motorke-
rékpár alkatrészek; mosdó-
kagylók; 1 pár 7,50x16 kerék 
kpl; 2 pár Barkas kerék kpl; 
gáztűzhely; alu radiátor 1000 
mm x 5 tag; fagyasztószek-
rény. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Motoros láncfűrésszel faki-
vágást, felvágást vállalok ha-
zaszállítással vidéken is. Tel.: 
06/30-336-6142.
Eladó 1 db Komfort gáz-
tűzhely (palackkal üzemel-
tethető), 1 db használt 60 
cm-es mosdókagyló csap-
teleppel, 1 db 360x420 cm 
rozsda színű filcalátétes pad-
lószőnyeg új állapotban, 1 db 
használt lambériás kétszár-
nyas 210x125 cm-es ajtó, 1 
db kazettás ajtólap (bontott) 
100x18 cm-es, 1 db régi típu-
sú ablak. Tel.. 06/30-544-0696 
v. 06/30-968-8090.
Szerető gazdinak ajándékba 
adunk egy keverék kiskutyát. 
Tel.: 06/30-903-5227.
Bobajka fehér 1 kg-os szele-
telt, egész vekni 199 Ft/db 
- visszavonásig. Piaccsarnok 
1. Tejbolt.
Kisbálás búzaszalma, 140 kg-
os hízó, 50-60 kg-os süldők 
eladók. Érd.: Kg., Ágota u. 40. 
Tel.: 06/30-547-6260.
Lábon álló mosdókagyló 
csapteleppel + zuhany csap-
telep + kisméretű kézmosó 
eladó. Érd.: Kg., Kossuth L. u. 
22. Tel.: 59/312-357 v. 06/30-
255-6742.
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es 
hűtő, 120 l-es fagyasztó szek-
rény, 2 fotel, ágyneműtartó, 
dohányzó asztal, 1 db közép-
szőnyeg, 2 db akkumulátoros 
gyerek motor, 2 db gyerek bi-
cikli. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. 
Tel.: 59/314-094.
Munkatársakat keresünk ke-
reskedelmi szaklapok havi 
rendszeres terjesztésére, vál-
lalkozói igazolvánnyal. Tel.: 
06/1-210-1318.
Fiatal pályakezdő lány ven-
déglátó technikus végzett-
séggel állást keres. Tel. : 
06/30-581-0441.

HOPPÁ! Folyamatosan érke-
ző tavaszi-nyári áruval várom 
kedves vásárlóimat a turká-
lóba. Nyitva: keddtől pénte-
kig 14-18 óráig, szombaton 
13-16 óráig. Karcag, Kossuth 
L. út 22.
Díszfák: angyal trombita hi-
biszkus két színben; szeder 
két féle; málna három fajta; 
fagyal 2 éves, jó gyökeres; 
szilvák 4 féle; meggyek 3 faj-
ta; birsalma; orgona 3 szín-
ben; magas törzsű pöszmé-
te kapható. Érd.: Kg., Kinizsi 
u. 45.
Idősökhöz fodrász házhoz 
megy. A kiszállásért díjat 
nem számítok fel. Tel.: 06/30-
488-6013.
Nagy udvar szálas takarmány 
tárolására, és kukorica góré 
szemes takarmány tárolásá-
ra kiadó. Hentes asztal köl-
csön elvihető rendezvények-
re vagy más alkalomra. Érd.: 
Kg., Honvéd u. 26.
Német juhász 10 hetes kisku-
tyák, nagyon szépek, kb. 20 
kg-os kis süldők 6.000 Ft/db 
áron, vemhes pónik eladók 
vagy csere is lehetséges. Érd.: 
Kg., Fürst S. u. 13.  Tel.: 06/30-
393-3343.
Automata mosógép és keve-
rőtárcsás mosógép; jó álla-
potú Camping kerékpár; ¾-
es öntöző slag; 20 tag lemez-
radiátor; vas szemetes kuka; 
új üstház; betonkeverő gép; 
új és használt ajtók; ablakok; 
cserépkályha ajtók; légkomp-
resszor; 200 literes vashordó; 
50-20 literes műanyag bal-
lon; kúpcserép; szecskavágó 
és betonvályúk eladók. Tel.: 
59/312-679.
Biológia, kémia korrepetá-
lást vállalok. U.itt 2 hónapos 
sport babakocsi eladó. Tel.: 
06/30-403-6062.
Eladó 1 db 3x2,5 m-es kap-
csolt gerébtokos, mélyen 
üvegezett világító ablak. Tel.: 
06/30-252-8698.
Eladó 120 l-es hűtőszekrény, 
200 db Courts-Mahler füzet 
kisebb tételben is, porszívó 
motor. Tel.: 59/313-277.
Német esőkabát, nadrág, gu-
micsizma, bőrdzseki, zakó, 
vesztern csizma, különböző 
férfi ruhanemű egyben is el-
adó. Dunlop MP 3-as, 4 év-
szakos autógumi eladó. Tel.: 
06/30-995-6929.
Szakdolgozatok kötése, es-
küvői  meghívók,  névje -
gyek, bélyegzők készítése. 
Szitanyomás. Plasztikus be-
tűvágás 25.000/m²-től. Tel.: 
06/30-619-8072.

Gépjármű
6 személyes német gyártmá-
nyú lakósátras utánfutó, tel-
jesen felszerelt konyhával 
(gázrezsó két főzőlappal, mo-
sogatóval) nagyon kedvező 
áron eladó. Érd.: Kg., Kossuth 
L. u. 22. Tel.: 06/30-255-6742.

Apróhirdetés

Szlovákiában – Jaslos-
kie Bahuniccka városában 
– nemzetközi erőemelő ver-
senyt rendeztek, ahol több 
ország versenyzői mérték 
 össze erejüket. A 90 kg-os Ju-
nior kategóriában versenyzett 
a karcagi Elek Attila is. Még-
hozzá kitűnő eredménnyel, 
mivel ebben a súlycsoportban 
első lett. Ezen felül ugyan-
ezen a versenyen abszolut ka-
tegóriában is rendeztek vetél-
kedőt, ahol a többi súlycso-

portban is  - az úgynevezett 
Reschei pontozásos rendszer 
alapján is – abszolut győztes 
lett a junior kategóriában. A 
következő verseny május 3-
án Pápán kerül megrende-
zésre. A Profi-liga Országos 
Bajnokság lesz az erőemelő 
versenyzők seregszemléje. A 
karcagi versenyző ezúton kö-
szöni meg Karcag Város Ön-
kormányzat támogatását és a 
Fitnes trade cég segítségét. 

B. I.

A sakk NB II.-ben a nyol-
cadik forduló igen sikeres 
volt a karcagi csapat számá-
ra, mert idegenben nagysze-
rű győzelem született a várt-
nál nagyobb arányban. Csa-
patunk 8:4-re legyőzte a jobb 
napokat megélt Baja csapa-
tát. Mi szinte a teljes csapat-
tal tudtunk asztalhoz ülni, 
míg a vendégcsapat, különö-
sen a középső táblákon, több 
játékost nélkülözni kénysze-
rültek. A szép eredményeket 
a következő játékosok érték el 
a táblák sorrendjében: Arde-
len George Catal a szokásos 
stílusában felőrölte ellenfe-
le ellenállását és természete-
sen nyert. Kónya László már 
a megnyitásban előnyre tett 
szert, melyet nyerésig foko-
zott. Puha Péter jó formában 
van, egymás után leszüretelte 
ellenfele gyalogjait, és hozta a 
pontot. Ábel Imre szép mat-
tal fejezte be a partit. Egyed 
Zsoltnak könnyű ellenfél ju-
tott, így nem volt gond a győ-
zelemmel. Gál Sándor for-
dulatos partiban túljátszot-
ta ellenfelét. Terbe Julianna 
ifjúsági játékosunk nagy örö-
münkre nyert még szép já-
tékkal. Értékes döntetlent ját-

szott a második táblán Sebők 
István, bár előnyösebben állt, 
de nem akart kockáztatni. 
Ugyanez mondható el dr. Ko-
zák Ottó parijáról is.

Csapatunk a hetedik helyet 
foglalja el a tabellán a meg-
szerzett 47, 5 pontjával.

Természetesen kiesési 
gondjaink már rég nincsenek, 
de a hátralévő három fordu-
lóban még igyekezni kell a je-
lenlegi helyezés megtartásá-
ért.

A húsvéti szünetben ver-
senyzőink egyéni értékszám-
szerző versenyen vettek részt 
március 20-23. között a Mátra 
Kupán a Heves megyei sakk-
szövetség szervezésében. Ver-
senyzőink aránylag jól szere-
peltek. A 91 fős mezőnyben 7 
fordulóból Ábel Imre 4, Viz-
keleti Pál 3,5 dr. Kozák Ottó 
3 és Nagy Szilárd 2 pontot ért 
el. Mind a négy versenyzőnk 
„élő„ pontjainál maradt.

A következő erőpróba a 
Sakk NB II-ben március 30-
án vár csapatunkra, ahol is az 
egyik éllovas csapat, a szegedi 
Maróczy gárdája jön hozzánk 
a Berekfürdői Bod Művelődé-
si Központba.

Fodor István

Elek Attila erőemelő sikere

Szentesen rendezték meg a 
Kyokushin Karate gyermek 
serdülő fiú, ifjúsági lány Or-
szágos Diákolimpiai döntőt, és 
az ifjúsági fiú, junior fiú-lány 
Kelet-magyarországi elődöntőt. 
Amint azt Gyarmati Imrétől, a 
karcagi Karate Szakosztály ve-
zető edzőjétől megtudtuk, az 
utánpótlás korcsoportban a 
Karcagi SE 27 versenyzővel 
képviseltette magát. A közel 
300 fős mezőnyben a gyerekek 
kitűnően vették az akadályokat 
és a klubok versenyében a leg-
több éremmel térhettek haza. 
Egyetlen felnőtt indulónk ifj. 
Gyarmati Imre volt, aki hosszú 
kihagyás után lépett tatami-
ra, és a 80 kg-os súlycsoportot 
magabiztosan nyerte, így Ma-
gyar bajnok lett.

Országos Diákolimpi-
ai eredmények: Gyermek III. 
korcsoport: Fenyődi Róbert I., 
Szabó Patrik I., Balogh Dó-
ra I., Bene László II., Fenyődi 
Christián III., Csanádi Zádor 
III. Gyermek II. korcsoport: Fe-
nyődi Anna II., Ráczkevy Sa-
lamon III., Kosztyó Dominika 
III., Bozók Orsolya III., Szilá-
gyi Fanni III. Serdülő korcso-
port: Soós Bianka I., Lép Dá-
niel II., Teilinger Ferenc II., 
Baga Béla II., Kemény Anett 
III. Ifi korcsoport: Raczkó Vik-
tória I. 

Kelet-magyarországi elő-
döntő eredményei: Ifi korcso-
port: Kiss László II., Gombos 
Attila II. Junior korcsoport: 
Pallagi László III.

Bosnyák Imre

Sakk NB II. 

Kimagasló eredmények 
a Kyokushin Karate Diákolimpián
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Április 4. péntek
 Franklin, a teknős
 Francia rajzfilm
 Kezdés: 10 óra és 18 óra
Április 8. kedd
 Mindenképpen 

talán
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Április 12. szombat
 Aliens vs 

predator – A halál a 
ragadozó ellen 2

 Amerikai akciófilm
 Kezdés: 17 óra

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 

Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• HU ISSN 1216-1322 - 2345-95.  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Születés

Boldizsár Erzsébet – Kohá-
ri Gáspár
Kg., Jókai u. 31/a. Emese 
Erzsébet
Tóth Anita – Balogh Tibor 
Kg., Vajda u. 7. Rajmund
Branstädter Edit – Nagy Já-
nos
Kg., Baross u. 14. Emese
Lohner Mónika Ilona – Ba-
ranyai Sándor
Kg., Liget u. 17. Viktória
Kovács Edit – Láposi István
Kg., Bodrog u. 3. Luca
Murvai Anikó – Palkó Zsolt
Kg., Kossuth u. 14/a. Zsolt

Halálozás
Id. Láposi Sándor
 Karcag (1909.)
Mátyus Péter
 Karcag (1931.)
Elek László
 Kg., Agyag u. 15. (1937.)
Id. Kocsis Sándor
 Karcag (1933.)
Kónya Gyuláné (Szűcs Er-

zsébet)
 Karcag (1939.)
B. Kovács Imre
 Kg., Zöldfa u. 48. (1916.)
Lévai Józsefné (Tóth Erzsé-

bet)
 Karcag (1919.)

2008. április 4. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi roma percek a CKÖ mű-

sora
18.25  Éneklő Ifjúság 2008 - kórustalál-

kozó
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Molnár Er-

zsébet műsora
 vendég: Kálmán Imréné 
 - Karcagi hírek – hírek, informáci-

ók első kézből
 - Látogatóban a Gólyafészek 

Gyermekotthonban
 - Interjú Nyester Ferenc műszaki 

irodavezetővel
 - Asztalitenisz verseny
 - Háttér – Fodor Judit műsora
 vendég: Pádár Tibor  
  20.10  Önkormányzati ülés 

2008. április 8. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – református is-

tentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  A hit szava – katolikus szentmise

20.30  Nótacsokor

2008. április 10. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  Karcagi roma percek a CKÖ mű-

sora
18.25  Kirakat III. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Molnár Er-

zsébet műsora
 - Karcagi hírek – hírek, informáci-

ók első kézből
 - Nagykunság Szépe Szépségver-

seny – összefoglaló
 (A TV-ben csak összefoglalót lát-

hatnak)
 - Fizika próbaverseny 
 - Megyei Verseny az Erkel Ferenc 

Művészetoktatási Intézményben
 - Háttér – Fodor Judit műsora
  20.10  Lovasbál 2008 
  

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Karcag 
Televízió vételi lehetőségei az alábbiak 

szerint változtak: S18-as csatorna, 
280,25 Mhz frekvencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

Labdarúgás

Április 4. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Április 5. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva
Április 6. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Április 7. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Április 8. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 9. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 10. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Április 11. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

12

Ilyen még nem volt! Már-
cius 17én a TESCO-ban két 
férfi döntött úgy, hogy fizetés 
nélkül eszik-iszik. A helyszín-
re kiérkező rendőrök megál-
lapították, hogy a két helyi fi-
atalember különféle élelmi-
szer termékeket kibontottak, 
elfogyasztottak, több termék-
be beleittak-beleettek, továb-
bá egy farmerből kitépték az 
áruvédő készüléket. Több ita-
los üvegről letépték az áruvé-
dő készüléket, mielőtt abba 
beleittak volna. A kár 27.728 
Ft. Őket a rendőrök a kapi-
tányságra előállították. Az 
ügyben lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás van fo-
lyamatban. 

Március 19-én a késő es-
ti órákban egy helyi lakos is-
merősét kereste a háznál. Mi-
vel a kiabálásra a tulajdonos 
nem ment ki, a férfi dühében 
berúgta a ház bejárati ajtaját, 
valamint a veranda egyik ab-
lakát is betörte, amivel 5.000 
Ft rongálási kárt okozott. Mi-
re a házigazda kiment a ház-
ból, addigra a férfi elszaladt 
a helyszínről. A sértett a fér-
fi után ment és a házához ér-

ve a lakóház szobaablakát be-
törte, az okozott kár 3.000 Ft. 
Az ügyben garázdaság vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntető-
eljárás.

Mit tegyen ha hazamegy, 
s tapasztalja, hogy betör-
tek a lakásába? Lehetőleg ne 
menjen be a lakásba, mivel a 
hátra maradt bizonyítási esz-
közöket, nyomokat megsem-
misítheti. Azonnal értesít-
se a területileg illetékes rend-
őrkapitányságot (Tel.: 107, 
112), és várja meg a kiérke-
ző szemlebizottságot. A hely-
színi szemle során működjön 
együtt a rendőrökkel. Mér-
je fel, mi tűnt el a lakásból és 
azok hozzávetőleg milyen ér-
téket képviselnek. Mekko-
ra rongálási kár keletkezett. 
Megkönnyíti a nyomozást, il-
letőleg segíti azok megtalálá-
sát, ha értéktárgyairól, azok-
nak azonosítási számairól lis-
tát, esetleg fényképet készít.

Nagyiván – Karcag 1:1 (1:0)
Nagyiván, 150 néző. Jv.: Or-

bán (Misovics, Jancsó)
Karcag: Tóth L., Kohári 

(Rátkai), Orosz, Kocsis, Don-
ka, Bujdosó, Habóczki,  Balogh 
J., Egedi, Balogh R., Hajdú T. 
(Varga J.)

Játékos-edző: Varga János
Rendkívül rossz talajú pá-

lyán zajlott le a találkozó. A 
huszonharmadik percben egy 
baloldali beadás során Kecske-
méti kézzel beleütött a labdá-
ba, amely megzavarta a védő-
inket – a játékvezető továbbot 
intett – és Méri a kapu köze-
pébe bombázott (1:0). Ezután 
Donka és Kocsis veszélyeztet-
te Kozák kapuját. A nyolcvan-
harmadik percben egy jobb-
oldali támadás során Rátkai 
középre adott, Donka továb-

bította a labdát és Orosz a léc 
alá bombázott (1:1). A mérkő-
zés hajrájában Varga J. kétszer 
is nagy lövéssel kísérletezett, 
de nem sikerült a győztes gólt 
elérnie.

Jók: Kozák, Hajnal, Serucza, 
Antal, Méri ill. Orosz, Kocsis, 
Bujdosó, Rátkai

Illés Rudolf: Kicsit meg-
fricskáztuk az éllovast, a győ-
zelem is benne volt a sportsze-
rű mérkőzésben.

Varga János: Az első félidő-
ben langyosan játszottunk, a 
másodikban felpörögtünk, de 
ez csak az egálhoz volt elég.

Ifjúsági mérkőzés 
Nagyiván – Karcag 2:1 

(0:1)
Góllövők: Ábrahám, öngól, 

ill. Rajcsányi
Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

2008. március 20-án került 
megrendezésre Szolnokon a 
megyei mezei futóverseny. A 
kellemetlen, szeles idő ellené-
re közel 400 általános és kö-
zépiskolás tanuló gyűlt össze 
a sportrepülőtéren. A Zádor 
Úti Általános Iskola tanulói is 
részt vettek ezen a rendezvé-
nyen és igen szép eredményt 
értek el.

Az 5.-6. osztályos fiúk csa-
pata 2000 m –es futásban I. 
helyezést ért el. A csapat tag-
jai: Hamar Zsolt, Csík Dáni-
el, Simai László, Tyukodi La-
jos és Farkas Zsolt.

A 7.-8. osztályos fiúk 3000 

m-es futásban II. helyen vé-
geztek. Csapattagok voltak: 
Farkas László, Bézi Attila, 
Berzétei Róbert, Kelemen Ká-
roly, Duka Norbert. 

Egyéni teljesítménye alapján 
Jász Gabriella és Kelemen Ká-
roly III. helyezést ért el. 

A diákokat Halászné Tol-
las Ildikó és Szalainé Fejes 
Andrea tanárnő készítette fel. 
Munkájukat, türelmüket, biz-
tató szavaikat ezúton is na-
gyon köszönjük. Diáktársa-
imnak pedig további szép si-
kereket kívánok!

Jász Gabriella 8.a
Zádor Úti Általános Iskola   

A Zádorosok sikere Szolnokon

Kunhegyes – Berekfürdő 
16:18 (6:7)

Törökszentmiklós, Városi 
Sportcsarnok

Jv.: Berente, Garamvölgyi
Berekfürdő: Vonáné, Bán-

hegyiné Bakó É. (4), D. Nagy 
J. (4), Herceg Á. (3), Pergéné 
Varga Zs. (3), Cseke P. (2), Il-
lés-Sütő N. (1)

Csere: Varga A., Perge Zs. 

(1), Szabó I., Kiss A., Horvá-
th D. 

Edző: Bánhegyiné Bakó 
Éva

Bakó Éva: Nagyon sokat hi-
báztunk (eladott labda,  rossz 
indítás), de az ellenfél ezeket a 
lehetőségeket nem tudta gólra 
váltani. Szélső posztokon és a 
kapuban ügyesen teljesítettek 
a játékosok.

Női kézilabda – Megyei I. osztály


