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KARCAGI
HÍRMONDÓ

BringaSuli RoadShow
Időpont: 2008. május 3. szombat, 10–13 óra

Helyszín: Karcag, Kossuth tér

10:00 - 12:50 Kerékpáros ügyességi pálya teljesítése 2-15 
éves gyerekek részére (kerékpárt adunk, de me-
hetsz a saját bringáddal is).

10:00 -10:30 Kerékpáros freestyle bemutató (bravúros ke-
rékpáros ugrások).

10:30 - 11:30 Kerékpárverseny az alábbi kategóriák részére:
- 8 év alatt
- 9-10 évesek
- 11-12 évesek

A fiúkat és a lányokat külön értékeljük. Kategórián-
ként a legjobb három versenyző éremdíjazásban része-
sül.

12:00 - 12:15 Kerékpárverseny díjátadója
12:15 - 12:45 Kerékpáros freestyle bemutató 
12:50 - 13:00 BringaSuli ügyességi pálya ajándékainak sor-

solása (három kerékpár, kilenc fejvédő, és szá-
mos „Tibi” ajándékcsomag).

Gyere el te is és ne felejtsd otthon 
a kerékpárod!

Április 24-én egyperces 
néma felállással emlékezett 
a Képviselő Testület Péter 
Dánielre a Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft. nemrég el-
hunyt ügyvezető igazgatójá-
ra, akit az önkormányzat és 
az intézmény saját halottjá-
nak tekint.

A huszonhárom napiren-
di pont előtt számos hozzá-
szólás elhangzott a képvise-
lők részéről. 

Az egyik hozzászólásban 
Kovácsné Kerekes Katalin 
képviselőasszony a nem vá-
rosi kezelésű utak állapotáról 
beszélt. Mint elmondta, a vá-
roson átvezető érintett útsza-
kaszok szinte mindegyikének 
burkolata nagyon elhanyagolt 
állapotban van. Említette a 
Kisújszállási, Püspökladányi, 
Madarasi utak bizonyos sza-
kaszait, amelyek adott eset-
ben balesetveszélyesek is le-
hetnek.  A képviselő kérte az 
önkormányzatot, hogy ezen 
útszakaszok hibáinak javítá-
sát kezdeményezze a közút-
kezelőnél. Az ülésen egyéb-

ként szerepelt a napirendi 
pontok között egy tájékozta-
tó, amely a városi tulajdonú 
belterületi utak és járdák ká-
tyúzásának szükségességé-
ről és az elvégzendő feladatok 
megállapításáról szólt. Mint-
egy 721 négyzetméternyi fe-
lületről van szó. 

Ezen az ülésen volt na-
pirenden a 2007. évi városi 
költségvetés végrehajtásáról 
összeállított beszámoló. Az 
önkormányzat tavalyi költ-
ségvetésének – módosított 

bevételi- és kiadási előirány-
zatának – főösszege csaknem 
13 milliárd 627 millió forint 
volt. Ez az előirányzat több 
mint 4 milliárd forinttal ma-
gasabb a februárban tervezett 
9 milliárd 229 milliós erede-
ti előirányzatnál. A testület 
2007. februárja és 2008. már-
ciusa között nyolc alkalom-
mal módosította a költség-
vetést. A növekedés csaknem 
teljesen abból adódik, hogy 

A Rendőrségi hírek rova-
tában általában minden év-
ben több ilyen is olvasható, 
s amikor dömpingje mutat-
kozott a csalóknak, önálló 
írásban hívtuk fel a figyel-
met a veszélyre és az oda-
figyelésre. És mégis… És 
mégis mindig meghökkenek 
és bosszankodok, ha olyan 
újabb hír érkezik, hogy al-
kalmanként idősek néha 
nem kevés pénze – gondo-
lom sok-sok év takarékosko-
dása – sikkad el csalók, tol-
vajok kezén. Vigyázatlan-
ságból, de akár jóindulat-
ból is.

Gyurján Zsolt alezredest, 
a Karcagi Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályvezető-
jét arra kértem, váltsunk né-
hány szót a legáltalánosabb 
csalási módokról, különös 
tekintettel a megelőzésre. 

- Mik azok a csapdák, ami-
ket a csalók állítanak? Mik a 
leggyakoribb trükkök?

- Elöljáróban meg kell je-
gyezni, hogy az esetek nagy 
többségében időskorúak, 
nyugdíjasok sérelmére köve-
tik el ezeket a cselekménye-
ket. Vagyis azt a korosztályt 
célozzák meg, amely már 
nincs jelen az élet minden-
napi körforgásában, és ezért 
bizonyos dolgokról (példá-
ul árakról) nem kellően tájé-
kozott, illetve aki még abban 
a korban nőtt fel és élt, ami-
kor a szónak ereje, hitele volt. 

A legjellemzőbb csalások kö-
zül néhányat említsünk meg, 
mert elég sokféle elkövetői 
magatartás van. 

Az utóbbi években jel-
lemzőnek mondhatók a mo-
biltelefonnal kapcsolatos 
 visszaélések. Ilyen esetekben 
ismeretlen számról, találom-
ra felhívják a mobiltelefon 
előfizetőt, hogy valamelyik 

Testületi ülés

Időskorúak a csalók célpontjai

Folytatás a 3. oldalon

Több mint kétszázhúsz év-
vel ezelőtt jobb életet kereső 

jászsági és nagykunsági csalá-
dok népesítették be Ómoravi-
ca, Pacsér, Bácsfeketehegy és 
Piros bácskai kamarai bir-
tokokat. Az elköltözöttek és 
az anyatelepülések kapcsola-
ta az idők folyamán itt is ott 
is elhalványodott. Egészen 
 Györffy István Nagykunsá-
gi krónikájának megjelenéséig 

(1922), amely kötetben A mi 
emigránsaink című fejezetben 

tárgyaltatott a kitelepülés oka 
és mikéntje. Aztán, a két há-
ború között immár új ország-
határ egyik és másik oldaláról 
találtak egymásra ismét óhaza 
és újhaza lakói, s a gyülekeze-
tek révén (Moravica 75 %-ban 

Bácskossuthfalviak 
karcagi látogatása

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Megfigyelők, 
megrendelők, 
homályok…
Az elmúlt héten napvilágra került 

megfigyelési botránynak számom-
ra van bizonyos „diszkrét bája” és jó 
néhány homályos pontja. Az egyik 
például; hogy miért éppen a karca-
gi FINDER Magánnyomozó és Biz-
tonsági Szolgáltató Bt.-hez (Szent Ist-
ván sgt. 7.) került ez a megbízás? Egy 
régi, amerikai bűnügyi film jutott 
eszembe, Francia kapcsolat volt a cí-
me. A műfajában viszonylag jó, de fe-
lejthető filmben is homályban ma-
radt, hogy miért éppen „francia” volt 
a kapcsolat. Ebben, a Magyar Nem-
zet c. napilap által közölt tényfeltá-
ró anyagban is, talán érdekelné az it-
tenieket, hogy miért éppen ez a kar-
cagi cég kapta a megbízást? (Nem 
tudom, a Karcag Tv-ben láthatunk-
e erről a témáról valami beszélge-
tést?) Bár a történet lényegét tekint-
ve, ez nem annyira fontos, de úgy ta-
pasztaltam, foglalkoztatja ez a kérdés 
is az embereket. A másik szintén iz-
galmas kérdés; az MN hogyan jutott 
hozzá ehhez az anyaghoz? Kik, és mi-
ért juttatták el? Néhány ismerősöm 
meg is jegyezte, nem lehet véletlen, 
hogy éppen akkor kerül ez a régi ügy 
nyilvánosságra, amikor Szilvásy titok-
miniszter megerősítette, hogy nem 
vonják vissza az önkormányzatok 
„védelmére” hozott kormányrende-
letet. Valószínűleg szövevényes ügy 
lesz, és soha nem tudjuk meg. Vi-
szont attól tartok, az átlag karcagi ál-
lampolgárt az újbóli gázáremelés és 
ennek elhárítási technikái jobban ér-
deklik, mint egy magánnyomozó cég 
dilettantizmusa, vagy éppen „kettős 
játszmája”. Volt már a 90-es években 
is „Duna-gate” ügy, az is három napig 
tartott. S ki emlékszik már az ex-bró-
ker Kulcsár visszacsempészésére…

Persze, egyáltalán nem mind-
egy egy demokráciának nevezett 
társadalmi formációban, hogy ilye-
nek megtörténhetnek, és kik a meg-
rendelői ezeknek. Érdekes volt az is, 
hogy a múlt szombati Nap Tv-ben 
Verebes műsorvezető, hogy tálalta a 
történetet. Meghívta Kapolyi Lászlót, 
aki egyáltalán nem volt zavarban. Az 
a megbízói szerződés, amelyet a Ma-
gyar Nemzet közölt, egy üzleti meg-
bízás volt- mondta -, nem politiku-
sokra vonatkozott. Beperli majd a la-
pot és punktum. Verebes úr aztán a 
népszerű Vágó István műsorvezető-
vel beszélgetett, aki mellszélesség-
gel védte a kormányzatot és fejét, a 
közélet balkanizálódását pedig az el-
lenzék nyakába varrta. Hát igen. Bal-
káni állapotok vannak, de már jó ide-
je. Sőt, akkor is azok voltak, amikor a 
szociáldemokrata érzelmű ipari mi-
niszter fillérekért privatizálta a ma-
gyar energiaipar felségterületének 
érzett szeletét… Nem sokkal később, 
„Tavaszi nagytakarítást” hirdetett egy 
párt, de még őszi „pókhálózás” sem 
lett belőle…

- ács -

HÍREK
Felhívás

A Nagykun Horgász Egye-
sület értesíti a tagságot, hogy 
a Halász Kft. területén (NK 
III-2-esen, a Villogó csa-
tornán, a Karcag-II-esen, a 
Nagykunsági főcsatornán és 
a Németéri csatornán) eb-
ben az évben ponty tilalom 
nem lesz. Várható telepítések 
a Villogóban: április végén, 5 
mázsa méretes ponty, a Hor-
tobágy-Berettyóban 10 mázsa 
méretes ponty.

A vezetőség

Felvételi tájékoztató
Az Erkel Ferenc Alapfo-

kú Művészetoktatási Intéz-
mény (Zeneiskola) felvételt 
hirdet a 2008/2009. tanévre a 
hagyományos zeneművészeti 
(hangszeres) tanszakok mel-
lett képzőművészet (grafika-
festészet) tanszakokra.

Beiratkozás a Művészeti 
Iskolába:

2008 május 29-én (csütör-
tökön) 15-18 óráig

2008. május 30-án (pénte-
ken) 15-18 óráig

2008. május 31-én (szomba-
ton) 8-12 óráig.

Sipos Antal
igazgató

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 rendezvény védnökei: 
Dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési képviselő
Colette Finet 
a franciaországi Longueau város polgármes-
tere
A rendezvény helyszíne: Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ (Karcag, Dózsa Gy. u. 5-
7.), és az épület előtti tér

Program:
9:00 A Karcagi Néptánc Fesztivál résztve-

vőinek felvonulása a belvárosban
9:30 A Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ II. emeleti nagytermében 
A Mesterségek Művészete Nap 2008 
megnyitója

 A rendezvényt megnyitja: 
 dr. Fazekas Sándor Karcag város 

polgármestere, országgyűlési képvi-
selő és 

 Colette Finet, a franciaországi Lon-
gueau város polgármestere

 „A Francia forradalom bélyegeken” 
Kiállítás a francia Pikárd Bélyeg-
gyűjtő Kör anyagából 

10:00-15:00 A Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ előtti szabadtéri színpa-
don Karcagi Néptánc Fesztivál

 Közreműködnek: Bucsa, Fegyver-
nek, Jászkisér, Karcag, Nagyiván, 
Püspökladány, Sárrétudvari, Túrke-
ve néptánccsoportjai, népdalkörök, 
népzenei együttesek, óvodás csopor-
tok, Pipás zenekar

16:00 CSÍK Zenekar népzenei koncertje
 Táncház

Egész nap:
Kézművesek utcája
 Magyarországi népművészek és 

kézművesek bemutatója, kirakodó 
vásár: mézeskalácsos, bőrdíszműves, 
gyöngy fűző, fazekas, kunhímző, csu-
héfonó, üvegékszer-készítő, gyékény-
fonó, papírmerítő,  gyöngyékszer-ké-
szítő, népiruha-készítő, szőnyegszö-
vő, csipkeverő, szűcs, gravírozó, pi-
pakészítő, kosárfonó, sógyurma, 
könyvárus

 Francia kézművesek: Gabrielle Ko-
wal festő, Maria Verdoucg selyem-
festő, Sylvianne Duflot és Brigitte 
Vasseur a Szolidáris Kézműves Klub 
tagjai, Odette Strugala festő

Gyermekprogramok: 10-16 óráig
 Reneszánsz játszóház a Bengecseg 

Alapítvány közreműködésével
 Lovasmajális a Karcagi Lovasegyesü-

let közreműködésével
15:00 órától az ORT-IKI Bábszínház előadá-

sa
A rendezvények díjtalanul látogathatók

A bélyegkiállítás május 1-14-ig hétköznap 
8-18 óráig tekinthető meg 

(május 9-én technikai okok miatt zárva)

A rendezvényt Karcag Város Önkormány-
zata támogatja

Mesterségek Művészete Nap
2008. május 1.

Programok:
Május 13-án
14.00 órakor Váltófutó-verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark
 Bocskai utca és Liliom utca kereszteződése
 A díjakat átadja: Kenyeresné Dede Erzsébet 

igazgató, és Gulyás Ferencné az Idegenforgalmi és 
Külkapcsolati Bizottság tagja

16.30 órakor Műsoros est
 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános Iskola 

és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulói

 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Május 14-én
14.00 órakor „Ifjú történészek” Megyei történelmi 

tanulmányi verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
15.15 órakor
 „Pusztai Róka” Hagyományőrző Egyesület 

bemutatója, a Bengecseg Alapítvány gólyalábas 
produkciója (Íjászat, jurta felállítás, kézműves 
foglalkozás)

 Helyszín: Múzeum park
Május 15-én
11.00 órakor
 Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékparkban
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati 

képviselő, az Idegenforgalmi és Külkapcsolatok 
Bizottságának elnöke

 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános Iskola 
tanulói

 Helyszín: Bocskai utca és Liliom utca 
kereszteződése

14.30 órakor a Kováts Mihály Általános Iskola előtt Térzene
 Közreműködik: az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara

 Vezényel: Hidi János tanár
Május 15-én
14.30 órakor Karcagi huszárok felvonulása
 Ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond: Andrzej Chinalski, lengyel 

testvérvárosunk, Krosno Odrzanskie 
polgármestere

 A jelenlévőket köszönti: Jon Martinson, az 
USA magyarországi nagykövetsége politikai 
osztályának munkatársa

 Műsor
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános Iskola 

tanulói
 Koszorúzás
15.15 órakor Csellengné Márton Klára kerámiafestő 

kiállítása – a művésznő az iskola volt tanítványa
 A kiállítást megnyitja: Sipos Antalné tanár, a 

Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület tagja
 Kézműves kavalkád
 A tárlatot bemutatja: Halászné Virág Mária 

rajztanár
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
15.45 órakor „Königgrätztól Litomelig”
 A császári és királyi 68-as jászkun és a magyar 

királyi 10. Bethlen Gábor gyalogezred története 
című könyv bemutatása

 A kötetet bemutatja a szerző, Udovecz György
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola  

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Május 16-án
19 órakor Jótékony célú közéleti bál az Iskolaszék 

szervezésében
 A bál fővédnöke: dr. Fazekas Sándor polgármester, 

országgyűlési képviselő

Ünnepi rendezvényeinkre szeretettel várjuk!

A Kováts Mihály emléknapok rendezvényei
2008. május 13-16. Kérjük, hogy ebben az 

évben is támogassák 
a Kunszövetséget 

a SZJA és az iparűzési 
adó 1%-ával.

Adószámunk: 
18237106-1-16

Köszönettel:
A Kunszövetség ügyvivő 

testülete
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Par la men ti Nap ló

Meglepő és mulatságos
Akár az egykori Friderikusz-műsor 

címe is lehetne az, ami ma a magyar 
közéletben, elsősorban a parlament-
ben történik. Ámulunk és bámulunk, 
mint paraszt bácsi a repülőn, közben 
mondogatjuk: erre azért nem gon-
doltam. Régi vicc, de mivel mindig 
vannak újszülöttek kivételesen le-
írom. A mezőgazdasági repülő piló-
tája megszólítja a repülőt nézegető 
paraszt bácsit. – Na jöjjön bátyám, 
elviszem. A bácsi beszáll, a gép elin-
dul. A pilóta fölviszi magasra a gépét, 
köröket ír le, billegteti a gép szárnya-
it. Megszólal mögötte a bácsi: Gon-
doltam. A pilóta magasabbra megy, 
majd visszafordul, és zuhanórepü-
lésben közelít a földhöz. Utolsó pilla-
natban felrántja a gépet. A bácsi újra 
megszólal: Ezt is gondoltam. A pilóta 
mérges lesz, nyolcasokat leírva felvi-
szi a gépét, majd fejjel lefelé fordítva 
repül a szántóföld felett. A bácsi újra 
megszólal: Erre azért nem gondol-
tam. No, vége a repülésnek, mikor 
leszállnak, kéri a pilóta, árulja már el 
a bácsi, mire gondolt és mire nem? 
Az öreg komótosan mondja: Hát arra 
gondoltam, hogy ijedtemben ned-
ves lesz a gatyám. Még arra is, hogy 
összecsinálom magam. De arra már 
igazán nem gondoltam, hogy mind-
ez még a nyakamba is folyik!

Szóval, hogy az elhíresült idéze-
tet hívjam segítségül, nem csak már-
cius 10. követte március 9-ét, mint 
ahogy azt a miniszterelnök ígérte. 
Jött bizony más is! Gazdasági válság 
után koalíciós válság. S mi lett a vé-

ge? Április 27-én a kisebbik koalíci-
ós párt gyűlése lelkesen megszavaz-
ta, hogy búcsút intsenek az MSZP-
nek. Ráadásul a gyűlésen Kóka úr 
megint megörvendeztetett bennün-
ket egy békás hasonlattal. Talán em-
lékszünk még rá, hogy amikor a gaz-
dasági minisztériumból rúgott ki 
embereket, akkor úgy fogalmazott: 
Nem a békákat kérdezik meg, ami-
kor lecsapolják a mocsarakat. Most 
ismét a békák jöttek elő. Kóka János 
pártját egy folyamatosan melegített 
lábosban lévő békához hasonlítot-
ta, aki nem veszi észre, hogy meg-
fő. Ha a miniszterelnök nem mond-
ja ki, hogy a koalíciós szerződés nem 
szentírás, nincs egészségügyi reform 
és adócsökkentés, akkor nem ve-
szik észre, hogy egyre életveszélye-
sebb a politikai környezet - mond-
ta a pártelnök. Hozzátette, az utolsó 
pillanatban sikerült kiugraniuk a for-
ró vízből.

Közben az MSZP-ben is forr a víz. 
Pénteki hír volt, hogy aláírásgyűjtést 
kezdeményez az MSZP egyik pé-
csi alapszervezetének titkára, hogy 
elérje a párt soron kívüli tisztújí-
tó kongresszusának összehívását, s 
azon a miniszterelnöki és a pártelnö-
ki poszt szétválasztását. A titkár Gráf 
Józsefet, az agrárminisztert javasol-
ja kormányfőnek. Azaz lassan kezde-
nek ráébredni az MSZP-ben is, hogy 
a kormányfőtől csak akkor tudnak 
megszabadulni, ha legalább a pár-
tot megszabadítják a népszerűtlen 
elnök-miniszterelnöktől. Gyurcsány 

Ferenc hétfőn előre menekült. Úgy 
tett, mintha minden a legnagyobb 
rendben lenne, újabb minisztereket 
és államtitkárokat nevezett ki. En-
nek természetesen nem feltétele, 
hogy parlamenti többsége legyen, 
de mégis… Illene. Elgondolkodtató 
viszont, hogy az SZDSZ hétfőn dél-
előtt már arról beszélt, hogy támo-
gatja a kormányátalakítást, vagyis 
a miniszteri és államtitkári pozíciók 
növekedését. Mégiscsak színjáték? 
(Az egyetlen meglepetés így az lett, 
hogy Lamperth Mónika tárca nélkül 
maradt, azaz mindent átvészelt po-
litikus asszonyunk elköszön a kor-
mányból.)

A meglepő és mulatságos fordula-
tok mellett azért egy kérdésre szíve-
sen választ kapnék. Bizonyára olvas-
ták, hogy az MSZP-frakciójában ülő 
magyar milliárdos, Kapolyi László, 
megbízást adott 2002-ben egy kar-
cagi bejegyzésű cégnek, hogy meg-
figyelést, magánnyomozást folytas-
son Orbán Viktor, és másik két sze-
mély ellen. Önök szerint hogyan 
jutott el a Budapesten és főként Uk-
rajnában ügyködő Kapolyi, egy kar-
cagi bejegyzésű céghez? Mi juttatta 
eszébe Karcagot? Rábökött a térkép-
re? Vagy esetleg valaki a figyelmé-
be ajánlotta ezt a karcagi céget? Ha 
igen, vajon ki? Keressük hát együtt 
az MSZP-ben ülő, fideszeseket meg-
figyelő Kapolyi, és Karcag között a 
kapcsolatot!

Varga Mihály

Figyelem!
Nagykereskedelmi áron eladók orsók, horgászbotok és 

sok egyéb horgászcikk.
Érdeklődni lehet: Karcag, Rákóczi u. 28. 

Tel.: 06/30-229-0178.

az önkormányzat, tavaly no-
vemberben kicsivel több, 
mint 4.1 milliárd Ft összeg-
ben kötvényt bocsátott ki. A 
beszámoló részletesen tartal-
mazza a bevételi és a kiadási 
oldal teljesítését, többek kö-
zött a növekmény felhaszná-
lásának módjait, úgy mint a 
működési célú hitel visszafi-
zetését is.

Szintén ezen az ülésen tár-
gyalták a 2007. évi ellenőr-
zési jelentést, melynek során 
a magas és a közepes kocká-
zatúnak minősített intézmé-
nyek belső ellenőrzésére ke-
rült sor. Így például a Kátai 
Gábor Kórháznál is zajlott 
revizori ellenőrzés. Ez a fel-
adat a 2006-2010-ig terjedő 
időszakra elkészített stratégi-
ai tervnek megfelelően a kor-
mány rendeletben, valamint a 

Belső Ellenőrzési Kézikönyv-
ben foglaltak szerint zajlott.

Érdekességnek számított 
az az előterjesztés, amely azt 
kezdeményezte, hogy a Ma-
darasi úti tűzoltólaktanya 
felvehesse Szabó Ágoston, a 
karcagi tűzoltóság újjászerve-
zőjének a nevét. Szabó Ágos-
ton, egykori asztalosmester 
az 1800-as évek legvégén vég-
zett tűzoltótiszti tanfolyamot, 
Abádszalókról 1903-ban köl-
tözött Karcagra, és 1924-ben 
indított kezdeményezést ön-
kéntes tűzoltóság felszerelésé-
re. 1928-ban már vármegyei 
tűzrendészeti felügyelő volt.

A testület megszavazta az 
előterjesztést, és utasította a 
hivatalt, hogy a névfelvétel-
hez szükséges feladatok vég-
rehajtását végezze el.

Cselényi Csaba

A karcagi „NÓTÁS FIÚK” 
ismét kitettek magukért. Vi-
dám előadásukkal színvona-
lasan ünnepelték a nótara-
jongó hölgyeket (és az Őket 
elkísérő urakat) a Nemzet-
közi Nőnap alkalmából meg-
rendezett műsoron. A hagyo-
mányos Nőköszöntőt az idén 
április hatodikán tartották, a 
városunkban élő ismert elő-
adóművészek: Bartha And-
rás, Ferenczi Béla, Karcagi 
Nagy Zoltán, Kolostyák Gyu-
la, Monzinger Ferenc és Ola-
jos János,  Berki László és ci-
gányzenekara kíséretével.

A műsor, szokás szerint 
egyéni produkciókkal kezdő-
dött és aztán… Ami azután 
jött azt sokáig fogják emle-
getni a közönség soraiban 
ülők. Balogh Imre humoros 
története után szétnyílt a füg-

göny, és ott állt háttal a „Kar-
cagi Asszonykórus” fennhan-
gon énekelve, hogy: Ősszel 
érik babám a fekete szőlő… 
Ablakomba, ablakomba… Ti-
zenhárom fodor van a szok-
nyámon… stb. Közben tán-
colva előrefordult a népvise-
leti ruhába, kötőbe öltözött 
„Asszonykórus” – természe-
tesen a hat nótás fiú - főkö-
tővel, harisnyában, papucs-
ban… no ekkor már dőlt a 
közönség a nevetéstől. Ezt 
még fokozták vidám dalok-
kal, a közönség megtáncolta-
tásával varázslatos hangula-
tot teremtve. Azt hiszem fe-
lejthetetlen élményt sikerült 
szerezni a kedves hölgyek-
nek, uraknak. Jövőre ismét 
megrendezésre kerül a karca-
gi „NÓTÁS FIÚK” hagyomá-
nyos Nőköszöntő műsora.

Fergeteges nőköszöntő

ma is református) a valóságos 
kapcsolat is megteremtődött. 
Azóta eltelt vagy hatvan év és 
ma, Karcag egyik testvértele-
pülése az immár Szerbia terü-
letére eső , annak idején kar-
cagiak, madarasiak és jászki-
sériek megülte Moravica, mai 
nevén Bácskossuthfalva.

A kezdeti ismerkedő láto-
gatások már jó ideje kölcsö-
nös táborozásokká teljesed-
tek ki, s a kapcsolatok ápolá-
sa mellett a hasonló célú civil 
szervezetek is felsorakoztak. 
A Kunszövetség például a 
Nemzeti Civil Alapprogram 
által (nyertes pályázat útján) 
biztosított összegből tette le-
hetővé, hogy a bácskossu-
thfalvi Ady Endre Művelődé-
si Egyesület harmincöt fiatal-
ja a mostani tavaszon, április 
26 és 30 között Karcagon tá-
borozhatott. A Kun Hagyo-
mányőrző Tábor tagjai vasár-
nap és hétfőn a magyarorszá-

gi kunok történetével népraj-
zi emlékeivel, Karcag város 
nevezetességeivel ismerked-
tek városnézés, múzeumláto-
gatás keretében. Átlátogattak 
Kisújszállásra is, ahol Hor-
váth György kunkapitány ta-
nyáján történeti előadás (dr. 
Bartha Júlia) valamint lovas-
bemutató, íjászat, rovásírás 
kiállítás várta bácskába sza-
kadt kunok leszármazottait.

- Mi is úgy tartjuk, hogy 
„konok kunok” vagyunk – 
foglalta össze a nap tanulsága-
it Fazekas Róbert Bácskossuth-
falva polgármestere. - Bács-
kossuthfalván több olyan 
építkezési, viseletbeli, népha-
gyománybeli párhuzamot ta-
lálunk, amelyek egyetlen más 
szerbiai településre sem jel-
lemzők. Vagyis még ma is tet-
ten érhetők annak a kultúrá-
nak a nyomai, amelyeket őse-
ink a Nagykunságból hoztak 
magukkal. Ez az örökség sze-
rintünk nagyban hozzá járult, 
hogy a kunságiak Bácskában 

települést, mégpedig a későb-
biekben is fejlődőképes telepü-
lést tudtak létrehozni. A test-
vérvárosi kapcsolatokon be-
lül kialakított kapcsolatunk 
messze túllép a protokolá-
ris látogatásokon. Olyan cso-
portok látogathatnak el Bács-
kossuthfalvára illetve Karcag-
ra, melyek valóban fel tudják 
élénkíteni az közös régi hagyo-
mányt, meríteni tudnak abból 
az ősi kultúrából, ami sok he-
lyen már feledésbe is merült. 
Nagyon fontos belátnunk, 
hogy az a kulturális hagya-
ték, amit magunkkal hoztunk 
és megőriztünk, olyan tartást 
biztosít a mindennapokban, 
amit a gyerekek magukkal vi-
hetnek és hasznosítani tudnak 
majd a hétköznapokban.

A csoport hétfőn a nagy-
kunsági kézművességgel, a fa-
zekassággal és a kunhímzés-
sel ismerkedett, kedden pedig 
Kun Péter hortobágyi tanyá-
ján vendégeskedtek.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Bácskossuthfalviak karcagi látogatása

Testületi ülés

KONCERT!
Fellép:

a HARD zenekar

Vendég: RADAR

2008. május 3. (szombat) 22 óra
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem

Belépő: 500.- Ft

A rendezvényt az OKM PANKKK programja 
támogatja. 
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szolgáltató nyereményjátékán 
ajándéktárgyat (vagy mást) 
nyerhet, ha feltöltő kártyát vá-
sárol, és annak a számát be-
diktálja a hívó félnek. Ha jól 
belegondolunk, nehéz bedőlni 
ennek, de mégis van, aki akár 
tíz kártyát is vásárol, és be-
diktálja a számát. Azután ter-
mészetesen hiába várja, hogy 
a jelzett ajándéktárgy megér-
kezzen, viszont később rádöb-
ben, hogy a bediktált számok 
alapján az összegek feltöltés-
re kerültek, de nem a saját te-
lefonkészülékekre. Ezzel aztán 
néhány ezertől több tízezer 
forintig terjedő kárt szenved-
hetnek. Elsősorban időskorú-
ak esetében fordult elő, hogy 
ismeretlen személyek jelentek 
meg a lakásukon és rokonok-
ra, ismerősökre hivatkozva 
vették rá őket, hogy vásároljon 
tőlük. A felkínált árucikk ál-
talában a valóságban mindös-
sze néhány ezer forint értékű 
ágynemű garnitúra, vagy más 
csekély értékű tárgy, ezt adják 
el a sértetteknek többszörös 
áron. Ilyen esetekben – a mo-
biltelefonok korszakát éljük – 
érdemes a hivatkozott rokont, 
ismerőst azonnal megkérdez-
ni, történt-e ígéret a vásárlás-
ra. Ám ha valaki mégis bele-
megy a vételbe, akkor érde-
mes feljegyezni, hogy ki volt 
az eladó, milyen irattal iga-
zolta magát, mi a gépkocsija 
rendszáma? Korábban előfor-

dult, hogy különböző szolgál-
tatók mérőóráinak cseréjére, 
hitelesítésére hivatkozva, vagy 
éppen önkormányzati dolgo-
zónak mondva magukat jutot-
tak be az időskorúak ingatla-
nába, lakóházába és ott ejtet-
ték tévedésbe a háziakat. Ilyen 
esetekben jó ha tudjuk: aki 
szolgáltató cégeknek dolgozik, 
kell, hogy legyen azonosításra 
alkalmas okmányuk, amin az 
adataik rajta vannak. Ha ilyen 
van, akkor annak egyeznie 
kell a személyi okmány adata-
ival, mert az csak azzal együtt 
érvényes. És hangsúlyozom: 
ezt telefonon akár azonnal le-
het ellenőrizni a szolgáltató-
nál, vagy akár a rendőrségen. 
Előfordult még olyan is, ami-
kor a nyugdíjintézet dolgozó-
jaként jelentek meg a sértett-
nél és károsították meg sok-
ezer forinttal. Szezonális jel-
legű panasznak tekinthető, 
amikor ősszel, tél elején meg-
jelennek, házhoz mennek a 
tűzifa és szén árusítók. Ilyen-
kor előfordulhat, hogy a meg-
vásárolt tüzelő mennyisége 
nem egyezik az érte kifizetett 
összeggel. Ilyen előfordul ta-
karmány esetében is. 

- Van, amikor a csalás és a 
lopás kombinációjával talál-
kozunk…

- Igen. Ezekben az esetek-
ben is az elkövetők valamilyen 
legendával bejutnak a sértet-
tek lakásába. Odabenn aztán 
pénzt csalnak ki. Például olyat 
is mondtak már, hogy nem 

megfelelő bankjegyekkel tör-
tént a nyugdíj kifizetése, azo-
kat nekik kell leellenőrizni. 
Persze lehet más indok is, a cél 
ilyenkor, hogy meglássák hon-
nan veszi elő a sértett a pénzt, 
azután elterelik a figyelmét, és 
meglopják. A másik eset, ami-
kor az idegen arra kéri a há-
ziakat, hogy nagyobb címletű 
készpénzt szíveskedjenek ne-
ki felváltani. Volt már olyan 
ügyünk, amikor hamis pénz 
felváltására került sor. Vagyis 
a váltópénz az elveszett. Tehát 
idegen személynek, akit egyál-
talán nem ismerünk, ne te-
gyünk ilyen szívességet, mert 
nem biztos, hogy utána jól jö-
vünk ki belőle.

A rendőrtiszt a csalók elhá-
rításáról szólva az ismeretlen 
árusok helyett inkább a legá-
lis vásárlást javasolta, még ha 
olykor előnyösnek is tűnik a 
felkínált üzlet. A cégek, szol-
gáltatók nevében jelentkezők-
től pedig kérjünk igazolványt 
(személyi és munkaköri doku-
mentumokat), vagy ellenőriz-
zük őket a cégnél, esetleg  je-
lentsük a rendőrségre, akik el-
lenőrzik valóban legálisan el-
járó személyek, vagy nem. 
És ha mégis beüt a baj, akkor 
azonnal jelezzük, mert a gyors 
információ alapján gyorsab-
ban tudnak lépni az illetéke-
sek, és nagyobb a lehetősége 
a kár megtérülésének vagy az 
újabb károkozások megaka-
dályozásának.

Elek György    

Folytatás az 1. oldalról

Jimi Hendrix az egyetlen 
olyan gitáros a rocktörténe-
lemben, aki néhány évig tün-
dökölt csupán, viszont óriási 
hatást gyakorolt a modern gi-
tárzenére. Meghatározó volt 
rengeteg mai gitárhős zenéjé-
re, technikájára, hangszerhez 
való viszonyára. Ha csak azt 
vesszük, hogy 1966-ban fedez-
ték fel és 1970-ben bekövet-
kezett haláláig 15 kislemezt, 
3 stúdióalbumot, 1 koncert-
lemezt és egy válogatásalbu-
mot adtak ki a neve alatt, ak-
kor tényleg pazar életművet 
hagyott hátra. 

Kortársai között a legegye-
dibb zenei megszólalást pro-
dukálta, szeretett kísérletezni 
az akkor legmodernebb effek-
tekkel, egyedülállóan használ-
ta a wah-wah pedált (hápo-
gó pedál), és szinte spirituális 
kapcsolatban volt hangszeré-
vel. Egy ízben (1967 Monterey) 
a színpadon fel is gyújtotta az 
egyik Fender Stratocastert. 

Negyven éve, 1968-ban je-
lent meg harmadik stúdióal-
buma, az Electric Ladyland, 
amely talán a legismertebb, és 
legjobb lemeze. Ez a kiadvány 
a The Jimi Hendrix Experien-
ce nevezetű formációval ké-
szült, melyben Noel Redding 
basszusgitáros mellett Mitch 
Mitchell dobos kísérte Hend-
rixet. Az album meglehetősen 
eltér a korábbi lemezektől, és 
számos vendégzenész is szere-
pelt a felvételeknél. Hihetetlen 
munkát, időt és energiát öl-
tek a lemez elkészítésébe. Volt 
olyan zenei rész, amit hússzor 
vettek újra, de például a Gyp-
sy Eyes c. dalt 43-szor rögzí-
tették, mire megelégedtek vele. 
Az egész korongot bonyolul-
tabb dalszerkezetek, nehezeb-
ben emészthető témák és dal-
lamok jellemzik. A szövegek is 
elvontabbak, mint a korábbi, 
slágeresebb dalai voltak. Per-
sze azért helyet kaptak olyan 
legendássá vált szerzemények 
is, mint a Woodoo Child, vagy 
az All Along the Watchtower, 
amely eredetileg Dylan szerze-
ménye, azonban igazán Hend-
rix révén vált ismertté.

Többen próbálják Hend-
rixet beleilleszteni a korabe-
li hippi-kultúrába – több-ke-
vesebb sikerrel. Mivel 1968-
69 táján ért sikerei csúcsára, 
sokan próbáltak párhuzamot 
vonni az akkori politikai ese-
mények és Jimi zenéje között. 
Az tény, hogy számos arról a 
korszakról készült filmalkotás 
használja kísérő, aláfestő zene-
ként, azonban Hendrixet sok-
kal jobban érdekelte konkré-
tan a zene, a gitárjáték, az ön-
kifejezés, minthogy politikai 
színezetett adott volna szerze-
ményeinek. Igazából egyetlen 
alkalommal vállalt konkrét 
politikai állásfoglalást – az is a 

vietnámi háborúról szólt első-
sorban – a Machine Gun (Gép-
puska) című szerzeményével.

Ennek a dalnak a legemléke-
zetesebb, lemezen is megjelent 
előadása 1969-70 szilveszterén 
történt New York-ban. Ekkor 
már Band of Gypsys néven állt 
színpadra Billy Cox basszus-
gitárossal, és Buddy Miles do-
bossal. A tizenkét percesre 
nyújtott dal élő előadása hatal-
masra sikeredett. (Filmfelvétel 
is megörökítette ezt az estét.) 
Jimi félelmetes hangokat csi-

kart ki gitárjából. Tényleg hal-
lani a géppuskák ropogását, 
a bombák és rakéták becsa-
pódását, a fejünk fölött elhú-
zó repülőgépeket. Itt is jelleg-
zetesen szólt a gitár. (A zenész 
olvasóknak talán érdekes le-
het, hogy a megszokott Mars-
hall erősítők mellett phaser és 
wha-wha pedálokat használt. 
A phaser-nek köszönhetően 
lebeg olyan furcsán, de még-
is erőteljesen minden akkord.) 
Érdemes akár interneten meg-
nézni ezt a felvételt.

Sajnos néhány hónappal ké-
sőbb 1970. szeptember 18-án 
egy londoni hotelszobában Ji-
mi Hendrixet holtan találták. 
Feltételezhetően altató és al-
kohol keveréke okozta halálát. 
Azonban ennek körülménye-
it sosem sikerült kideríteni. 
Szintén érdekes megemlíteni, 
hogy állítólag Hendrix, halá-
la előtt azt tervezte, hogy Lon-
donból visszarepül az USA-ba 
és a legendás trombitással Mi-
les Davis-el fog dolgozni. Va-
jon milyen csoda születhetett 
volna ebből az együttműkö-
désből? (Feltéve, hogy igaz ez a 
forrás.) Sajnos nem így történt, 
viszont életműve ma is ott csil-
log a rocktörténelem legna-
gyobbjai között, és sok-sok fi-
atal zenész fedezi fel újra.

Szomorú és egyben idevágó 
hír, hogy nemrég (2008. febru-
ár 26.) elhunyt Buddy Miles az 
egykori Band of Gypsys dobo-
sa.

(Ajánlott forrás: http://
hu.wikipedia.org/wiki/Jimi_
Hendrix, www.youtube.com, 
www.jimi-hendrix.com, www.
vh1.com) 

Cselényi Csaba

A világ leghatásosabb gitárosa

Időskorúak a csalók célpontjai

Bizonyára sokan vagyunk, 
akik időnként szívesen elláto-
gatnánk a mesék birodalmába, 
a mesehősök világába. Ten-
nénk ezt egyrészt azért, mert 
a felgyorsult, rohanó minden-
napjainkban felüdülést, igazi 
színfoltot jelentene a mesebeli 
barangolás. Tennénk azért is, 
mert felnőttként nosztalgiával 
gondolunk arra az időszakra, 
amikor szüleink, idősebb test-
véreink a mesékkel szórakoz-
tattak bennünket a 35-40 te-
levíziós csatorna és a számító-
gépes világ hiányában.

Április 22-én délután egy 
mesebeli utazás részesei lehet-
tünk. Az Arany János Általá-
nos Iskolában közel 40 tanuló 
és tanáraik részvételével meg-
rendeztük a Cigány mesék vi-
lága c. mesevetélkedőt.

A benevező csapatoknak 5 
cigány meséből kellett felké-
szülni. A feladatok érdekesek, 
szórakoztatóak voltak; mese-
totó, mese-lottó, keresztrejt-
vény, Activity játékok fokoz-
ták a versengést.

A tájékozottság mellett 
szükség volt az ügyességre, le-

leményességre is. A képzőmű-
vészetek birodalmába is kite-
kintettünk, hiszen a puzzle já-
tékhoz Szentandrásy István 
cigány származású festő képe-
it használtuk fel.

Február hónapban – a me-
sevetélkedő előzményeként – 
egy rajzversenyt is szervez-
tünk tanulóinknak, melyre a 
kijelölt 5 mese egyikének il-
lutrációjával nevezhettek be 
az ügyesebb rajzolók. 

Erre a programra a Kiskul-
csosi Általános Iskolából is 
érkezett pályamű, Túrmezei 

Ibolya tanárnő tanítványa ké-
szített 2 alkotást. 

A vetélkedőről minden ta-
nuló kisebb-nagyobb ajándék-
tárggyal térhetett haza, de az 
igazi nyeremény mégis az a ta-
pasztalat, amit a játékos prog-
ram során szerezhettek. 

Remélem sikerült gyerme-
keink olvasási kedvét feléb-
reszteni s ennek során köze-
lebb kerültek a paramicsák 
(cigányul: mesék) világához.

Federics Lászlóné
Arany János Általános Iskola 

pedagógusa

Cigány mesék világa
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- Kérdezősködni kezdtünk 
a csak mongolul tudó uta-
zóközönségtől angolul meg 
oroszul, hogy melyik lehet a 
mi buszunk? Harsányan és 
elég gyakran emlegettük a cél-
település nevét, hogy Dalan-
dzadgad. Még azt se értették.

- Pedig az már igazán mon-
golul van.

- Persze, de nem mongol ki-
ejtéssel. Úgyhogy csak néztek 
ránk. Aztán egy idősebb férfi, 
aki biztos nagyon ki lehetett 
tanulva, végre valahára rájött, 
hogy hová megyünk. Ez sokat 
használt, mert egyből meglett 
a busz. Mivel hosszú, normál 
esetben is tizenkét-ti-
zenhárom órás útról 
van szó, két sofőr van. 
Tőlük vettük meg a je-
gyet. Pontosabban ne-
kik fizettük ki a vitel-
díjat, mert jegyet azt 
nem kaptunk. Sebaj. 
Az a fő, hogy egyből 
lett helyünk a járgá-
nyon és a sofőrök csa-
ládját is támogathat-
tuk némi készpénzzel. Fél óra 
késéssel indultunk, de végre 
kezdetét vette életünk legrázó-
sabb, leghúzósabb buszos uta-
zása. Irány dél felé. Még elő-
ször aszfaltúton haladtunk, és 
nem is volt semmi baj. Kezd-
tünk bizakodni, hogy vodka 
van, kaja van, majdcsak kibír-
juk azt a tíz órányi buszozást.

- Én a tévében láttam siva-
tagi gépjárműveket. Ez a tietek 
milyen volt?

- Hát kérlek szépen, egy ab-
szolúte nem kezdő, kb. az 
1950-es években gyártott, 
orosz PAZ típusú busz volt. 
Abból a fajtából, amire nem 
mondhatják, hogy a festék 
tartja össze, mert az sincsen 
rajta – eltekintve valami ezer-

éves reklám nyomaitól. Belül-
ről az elnyűtt padlót már ko-
rábban eltávolították. Az ülé-
sek elvileg szivaccsal, műbőr-
rel voltak borítva, de számos 
útitárs a rugókon, vagy egy-
szerűen a szék fából készült 
lapján ült. Az útitársak álta-
lában idősebb mongolok meg 
gyerekek voltak. Nem lehetett 
ugyan odabenn táncolni, de 
nem is voltunk összezsúfolva. 
Még zene is szólt magnóról, 
de örökké ugyanaz a dal. Húsz 
órán keresztül. (Ez lehet az ot-
tani nemzeti sláger (a kék ég-
ről, az egyik mongol jelképről 
szól), mert a fővárosban is lép-

ten nyomon ez szólt, és min-
denki olyan áhítattal énekel-
te, mintha most hallaná elő-
ször.) A zene még megjárta 
volna, de az aszfaltút a főváros 
után nem olyan messze drá-
mai egyszerűséggel véget ért 
és kezdődött a többsávos föld-
út. Ezt úgy kell érteni, hogy 
nem egy nyom jelenti a föld-
utat, hanem kábé ötszáz ko-
csinyom és azokon megy min-
denki szerteszét, senkivel nem 
törődve, kényelmesen. Amúgy 
el lehet mondani, hogy forga-
lom is volt, mert óránként lát-
tunk legalább egy autót, de 
volt olyan, hogy kettőt is.

- Hát ez még nem nagy él-
mény.

- Való igaz, és talán unal-

mas és kényelmetlen lett volna 
az utazás, ha a busz négyszer 
le nem rohad. A sztyeppe/si-
vatag kellős közepén. De sem-
mi pánik, mert az ott megszo-
kott dolog. Fel is készülnek rá. 
A sofőr ülése alatt nemhogy 
szerszámosláda, de egy egész 
műszaki boltra való felszere-
lés van, a vezetők pedig a sze-
relésben talán a legprofibb 
magyar autószerelőnél is job-
bak. Volt egyébként telepü-
lés is a pusztában, mégpedig a 
két magyar megyényi nagysá-
gú terület központja Mandal-
gobi (Közép-Góbi), ami külső-
re ismét csak olyan, mint Ti-
lalmas lebombázva. De amúgy 
volt benne egy kis vendéglő, 
egy irgalmatlanul lepusztult 
közigazgatási épület, meg volt 
egy gyár vagy valami üzem, 
ami előtt teherautók álltak és a 
kosztól abszolút fekete embe-
rek jártak ki, meg be. Gondo-
lom az utóbbiak voltak a me-
lósok. 

- Ez az egy település volt 
egész úton?

- Nem teljesen, mert volt 
még egy pici falu, talán tíz 
házzal. Amúgy pedig a busz 
nemcsak akkor állt meg, ami-
kor elromlott, hanem vala-
mi sejtelmes szisztéma szerint 
más helyeken is, ahol aztán az 
utasok közül leszálltak és in-
dultak befelé a pusztába. Egy-
szer csak egy kis öregember 
szállt le, egy olyan helyen, ahol 
csak por, meg száz méteren-
ként egy-egy szál kóró volt, és 
még egy fűszállal vagy sziklá-
val se volt több, mint a sivatag 
belátható más részein. Amikor 
elindult befelé a pusztába, eltű-
nődtem, hogy mennyivel vagy 
mivel lehet jobb hely az, ahol ő 
lakik? Ahová most a fene tud-
ja meddig fog gyalogolni. Szó-
val, akárhogy is, de a busz ha-
ladt és mi szétrázva, álmosan, 
hajnali két órakor megérkez-
tünk Dalandzadgadba.  

Elek György

Szóval, hőseink Karakorum meghódítása után újfent Ulan-
batorban kötöttek ki, ahonnan újabb utazás következett a 
Dél-Góbiba. Az utazás reggelén kis félreértés után megtalál-
ták az illetékes tövcsőt is, ahol megkezdődött a tudakozódás.

Mongóliai utazás (7.)

Mágikus, misztikus sivatagi túra

Andrási Mihályt hivatalo-
san fafaragónak minősítették, 
pedig igazából főként bútoro-
kat készít, vagyis az asztalos-
munkában jeleskedik. Ebben 
persze benne van a faragás is, 
hisz bútoraira az elegáns for-
mák mellett a faragott díszí-
tés a jellemző. Egyébként ki-
állításokról, bemutatókról 
régi ismerősünk, és a legel-
ső elnöke volt a Nagykunsági 
Népművészek Egyesületének.

A szakiskolák most nem 
számítanak, mert Andrási 
Mihály (52) amúgy gépi for-
gácsoló, ám mint munka-
anyaggal leges-legelőször a 
fával barátkozott meg. Még-
pedig a legtisztább forrásból, 
anyai nagyapja, Agócs József 
műhelyében. A nagyapa igazi 
ezermester parasztember lé-
vén szerszámnyeleket, fűrész-
keretet, bútorokat készített, 
szintúgy az unoka is, csak sa-
ját magához való méretben 
faragta ki az apró fűrészt, ka-
pát, ásót, egyebet. Tanulás-
ra, a faféleségek megismeré-
sére kiváló időszak volt. Ta-
lán a kor szelleme hozta ma-
gával, de az iskolát elhagyó 
Andrási Mihály gépi forgá-
csoló lett és vasas szakember-
ként vagy két évtizedig meg 

sem kísértette a fával való bí-
belődést. De a gyerekkorban 
tanultak azonnal felelevened-
tek, amikor a család 1988-
ban mézeskalácssal kezdett 
el foglalkozni. A mézeska-
lács akkor az igazi, ha szebb-
nél szebb formákat (vagy-
is jelentést) kap, ezért aztán 
szív, kard, huszár, s megan-
nyi alakú és díszű bábot for-
máznak belőle. A nyomófor-
mák készítése hozta vissza 
újból a fafaragó műhely han-
gulatát, meg ekkor, ahogy A. 
M. mondja, újfent beleérzett a 
fába! És ha már ilyen szeren-
csésen alakult, jöjjön egy ko-
molyabb munka, az első ki-
hívás: készített két, barokkos 
díszítésű széket, amik 1996-

ban megmérettetésként a né-
pi iparművészeti zsűri elé ke-
rültek. Kiállták a szigorú pil-
lantásokat, „A” kategóriát 
kaptak. Ezután kezdődött az 
igazi munka: mégpedig a pa-
rasztfaragók, falusi mesterek 
úri házaktól ellesett, lecsiszo-
lódott formáit, leegyszerűsö-
dött díszítéseit követve. Úgy 
is hívják ezt a falusi házak-
hoz, háztartásokhoz igazított 
stílust, hogy parasztbarokk. 
A könyvekből vett ismeret-
anyagot a gyakorlat, az egyé-
ni látásmód, technika, továb-
bá dr. Füzes Endre és dr. Bel-
lon Tibor ethnográfusok bá-
torítása mellett tökéletesítette 
tovább. Készültek is a dísz-
tárgyak, tükrösök, tálasok, 
bútorból pedig egész garni-
túrák és nemcsak otthon-
ra, hanem értékesítésre is. A 
nagyközönség a fővárosban, 
az Iparművészeti Múzeum-
ban, Vigadó Galériában és a 
Vajdahunyad várában ren-
dezett kiállításokon, ezen kí-
vül Karcag mellett Debrecen-
ben, Szolnokon, Mezőköves-
den, Berettyóújfaluban etc. 
ismerhette meg A. M. búto-
rait. Külföldön pedig Német-
országban és Franciaország-
ban szerepelt tárlatokon.

A bútor nem közterület-
re való, ilyen helyt tehát nem 
találkozhatunk az Ady Endre 
utcai mester munkáival, illet-
ve rövidesen lesz ilyen is. De 
nem bútor, hanem kerítés. A 
Városvédő Egyesület ugyanis 
támogatja azt, ha valaki va-
lóságos kunsági stílusú kaput 
és kerítést készíttet a portá-
ja elé. Most ez készül Mihály 
műhelyében, s én – látás után 
– mondom, akárki megnéz-
heti, ha felállításra kerül maj-
dan a Bajza utcában. És azt is 
reméljük a következő gene-
rációk építési, lakberendezé-
si kultúráján is nyomot hagy 
majd az elődök világa.

Elek György

Nagykunsági Népművészeti Egyesület

Andrási Mihály
fafaragó, népi iparművész

TÁJÉKOZTATÁS
Önkormányzati képviselőink segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, il-

letve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személy-

esen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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A 2008-as év az interkul-
turális párbeszéd európai 
éve, hívta fel a figyelmet egy 
Szolnok megyei pályázat még 
február elején. Ebben a pá-
lyázatban a diákok vélemé-
nyére voltak kíváncsiak a té-
mával kapcsolatban és ön-
életrajzot kértek ma-
gyarul illetve angolul. 
Végül a megírtak alap-
ján választottak ki a 
megyéből hat embert 
plusz egy kísérő ta-
nárt, akik egy csapat-
ként képviselték ha-
zánkat egy nemzetközi 
találkozón, Angliában.
Az utazást megelőző-
en előre megadott fel-
adatokon dolgoztunk, 
melyeket a helyszínen 
mutattunk be. Össze-
sen hét nemzet vett 
részt a programon: 
spanyol, olasz, német, 
francia, szlovák, an-
gol és persze a magyar 
„delegáció”. A február tizen-
hatodikai érkezésünk után a 
newcastle-i repülőtérről egy 
Consett nevű városba vittek 
bennünket, ahol egy fiata-
lok számára fenntartott épü-
letben szállásoltak el. Consett 
épp olyan volt, mint ahogy 
egy tipikus angol kisvárost 
bemutatnak a filmekben: sok 
zöld fű, még több egyforma 
ház (kerítés nélkül), kőtemp-
lom és baloldalon száguldozó 

minik. Az időjárást tekintve 
szerencsénk volt, mert hétből 
négy napon sütött a nap, de 
minden boltban lehetett eser-
nyőt kapni. 

Délelőttönként és délutá-
nonként kevert csoportokban 
olyan feladatokon dolgoz-

tunk, melyek az uniós lehe-
tőségekhez és a nemzetek kö-
zötti kommunikációhoz kap-
csolódtak. Például egyik nap 
előkészítettünk egy felmé-
rést és a durhami kirándulás 
során megkérdezgettük a já-
rókelőket, hogy mit hogyan 
gondolnak az unióról és sa-
ját országukról. A legnépsze-
rűbb „feladatnak” az bizo-
nyult, amikor minden cso-
portnak meg kellet terítenie 

az asztalát tipikus ételeivel. 
Így tapasztalhattuk meg, ho-
gyan tud harminckét túró-
rudi öt percen belül elszubli-
málni. Ezek a feladatok még 
jobban összekovácsolták az 
egész társaságot és a kapcso-
latot azóta is tartjuk a neten 
keresztül. A hét folyamán el-
látogattunk Newcastle-be. A 
városnézésen és vásárláson 
kívül megnéztünk egy hin-
du templomot és a kínai-ne-
gyedben vacsoráztunk, lé-
vén hogy témánk az inter-
kulturális párbeszéd volt. 
Ezen kívül egy napot töl-
töttünk Durham hangula-
tos utcáin sétálgatva: megte-
kintettük a híres katedrálist, 
amely többször visszaköszön 
a Harry Potter filmekben is.
A színes programok és a jó 
hangulat megtették hatásu-
kat, a hét nagyon gyorsan el-
telt. Ez alatt az idő alatt vé-
gig angolul beszéltünk és jó 
pár szót tanultunk a másik 
öt nyelven egymástól. A pá-
lyázatot az angoltanárom, dr. 
Varga Gyöngyi ajánlotta fi-
gyelmembe és írt tanári aján-
lást, ezért szeretném meg-
köszönni az ő, az iskola és a 
megye támogatását. Bármi-
kor szívesen visszamennék 
még egy ilyen hétre és tudom 
ajánlani ezt a lehetőséget má-
soknak is.

Perge Bianka
Gábor Áron Gimnázium 11.B 

2008. április 24-én iskolánk-
ban ismét megrendezésre került 
a Zádor Kupa kispályás labda-
rúgó torna. Az egész héten zajló 
Zádor Hét programjai között ka-
pott helyet a focitorna, amelyre 
évek óta 6-8 általános iskola ne-
vezi be a csapatát. Délben, rend-
kívül kedvező időjárás mellett 6 
csapat (Kováts M. Ált. Isk., Refor-
mátus Ált. Isk., Arany J. Ált. Isk., 
Zádor Ált. Isk., Veress Z. Ált. Isk., 
Bucsa) sorakozott fel a kezdés-
re. Új rendszerben, 4+1 felállás-
sal játszottak a csapatok. Az újí-
tásnak köszönhetően sok gól szü-
letett a mérkőzéseken, s csupán 
egy meccs hozott gól nélküli dön-
tetlent. Örömteli, hogy más isko-
lákból is érkeztek szurkolók szép 
számmal, de azért a Zádor csapa-
ta kapta a legnagyobb biztatást. 
Köszönet Fodor Károly játékve-
zetőnek, hiszen kiemelkedő bírói 
munkája mellett izgulhattuk vé-

gig a fordulatokban gazdag mér-
kőzéseket. 

Végül a helyosztókon a követ-
kező eredmények születtek: 5-
6. helyért: Berek – Arany 2:1, 3-
4. helyért: Zádor – Refi 4:0, 1-2 
helyért: Kováts – Bucsa 1:0. Kü-
löndíjasok: gólkirály: Erdei Ti-
bor (Kováts), legjobb mezőnyjáté-
kos: Gombos Viktor (Bucsa), leg-
jobb kapus: Opóczki Zoltán (Bu-
csa), legjobb hazai játékos: Marsi 
Dávid (Zádor). 

A Zádor csapatának a tagjai: 
Bakó László, Marsi Dávid, Kiss 
Máték, Botos Károly, Vadász Csa-
ba, Farkas László, Rózsa Sándor, 
Duka Norbert, Farkas Krisztián.

Edző: Nagy Péter.
Köszönjük minden csapatnak 

a részvételt, nézőinknek a szur-
kolást.

Jövőre találkozunk!
Bende Alexandra
Éri Dóra 7. a (Zádor)  

Interkultúra esernyőországban

2008. január 1-jét követően a 
Vám- és Pénzügyőrség hatásköré-
be került a környezetvédelmi ter-
mékdíjjal kapcsolatosan felmerü-
lő ellenőrzési feladatok végrehajtása, 
a termékdíj beszedése. A kiskeres-
kedelmi tevékenységet végző gaz-
dálkodók, akik termékértékesítést 
végeznek, úgynevezett kereskedel-
mi csomagolás (darab alapú díjté-
tellel), és csomagolás (tömeg ala-
pú díjtétellel) tekintetében lehetnek 
érintettek.

A környezetvédelmi termékdíjjal 
kapcsolatos ügyfél-tájékoztatók, va-
lamint a kötelezettségek teljesítésé-
hez szükséges KT08 nyomtatvány és 
annak kitöltési útmutatója a http://
vam.gov.hu/ktermekdij/index.html 
internetes linken elérhetők. 

A bejelentési, bevallási kötelezett-
ség teljesítésének feltétele, hogy a ter-
mékdíj fizetésre kötelezettek rendel-
kezzenek a vámhatóság által kiadott 
vámazonosító számmal. A VPID 
szám iránti kérelem bármely alsófo-
kú, hatósági jogkörrel rendelkező fő/
vámhivatalnál és Regionális Ellenőr-
zési Központnál személyesen, vagy 
postai úton térítésmentesen benyújt-
ható. A kérelemként szolgáló adatla-
pok és a hozzátartozó kitöltési útmu-
tató a http://vam.gov.hu honlapról a 
fejsor Dokumentumtár menüjéből 

letölthető. A kérelem benyújtásához 
általánosan az ügyfél gazdálkodási 
formájához kapcsolódó alapadatait 
igazoló dokumentumokra lesz szük-
ség, melyek a fenti internetes címen 
megtalálható kitöltési útmutatóban 
konkrétan felsorolásra kerültek.

GLN szám igénylése
A GLN számot a GS1 Magyaror-

szág Kht. adja ki. A GLN számmal 
kapcsolatos részletes tájékoztató a 
http://www.gs1hu.org portálon meg-
található. A termékdíjas szabályo-
zásban 2003. óta használatos a GLN 
szám, mint nemzetközi kötelező 
azonosító. A vámhatóság a termékdíj 
adóztatási feladataival kapcsolato-
san – jogszabályi kötelezettség miatt 
– kötelezően kezeli ezt az azonosítót, 
melynek használata a VPID mellett, 
valamennyi bevallás/bejelentés elen-
gedhetetlen feltétele.

Amennyiben a tájékoztatók, ki-
töltési útmutatók áttanulmányozását 
követően további kérdései merülnek 
fel, akkor személyesen, vagy akár te-
lefonon érdeklődjön a Vám- és Pénz-
ügyőrség Regionális Ellenőrzési Köz-
pont Nyíregyháza, Luther u. 3. II. 
emelet címen, vagy a 06-42/548-430 
telefonszámon.

Karcag, 2008. április 22.
Rózsa Sándor

 jegyző

Hirdetmény
kiskereskedelmi tevékenységet végzők 

és könyvelőik részére

Berekfürdő – Tiszapüspöki 
22:17 (11:9)

Tiszafüred, Sportcsarnok.
Berekfürdő: Vonáné, Cseke P. 

(5), Kun M. (4), Kiss A. (2), Per-
géné Varga Zs. (1), D. Nagy J. (9), 
Herceg Á.(1)

Csere: Varga A., Perge Zs., Sza-
bó I., Papp E.

Játékos-edző: Bánhegyiné Ba-
kó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: Jól vé-
dekeztünk, de sok helyzetet ki-

hagytunk, így nagyobb gólkü-
lönbséggel tudtunk volna nyerni.

Tiszaföldvár – Berekfürdő 
23:17 (11:7)

Tiszafüred, Sportcsarnok. 
Berekfürdő: Vonáné, Cseke P. 

(3), Kun M. (1), Kiss A., Pergéné 
Varga Zs., D. Nagy J. (6), Herceg 
Á. (7).

Csere: Varga A., Perge Zs., Sza-
bó I., Papp E.

Játékos-edző: Bánhegyiné Ba-
kó Éva

A múlt szombaton immár 
másodjára rendezték meg a 
Szent Flórián vers- és próza-
mondó versenyt. Pontosab-
ban a verseny döntőjét, hi-
szen az elődöntők a hónap 
elején lezajlottak.

A kétévente megren-
dezésre kerülő versenyt 
Karcag város Hivatásos 
Tűzoltósága, valamint 
a Karcag és Térség Tűz-
védelméért Alapítvány 
kuratóriuma hirdet-
te meg azzal a hagyo-
mányteremtő szándék-
kal, hogy Flórián Nap 
táján ezzel is a tűzol-
tók munkájára emlé-
kezzenek, emlékeztessenek. 
A szervezést és a lebonyolí-
tást természetesen a lánglova-
gok vállalták és kivitelezték – 
irigylésre méltó gördülékeny-
séggel. Úgyhogy szombat 
délutánján a Déryné Művelő-
dési Ház emeleti nagytermé-
ben, Dobos László alpolgár-
mester telt ház előtt nyithatta 
meg a versenyt. Kovácsné Ke-
rekes Katalin önkormányzati 
képviselő, a Karcag és Térsé-
ge Tűzvédelméért Alapítvány 
titkára, mint a verseny há-

ziasszonya, dr. Kovács Lász-
ló képviselő úr pedig, mint a 
alapítvány elnöke köszöntöt-
te a vendégeket és szólt a ver-
seny előzményeiről. Koncz 
Tibor lelkész úr Szent Flóri-
án történetét ismertette. A 

zsűriben ezúttal Pataki Eni-
kő (elnök) a Kolozsvári Ma-
gyar Opera művésze, Barna 
Sándor előadóművész és Lé-
vai Kálmán alezredes, a kar-
cagi tűzoltók parancsnoka 
foglalt helyet.

A Szent Flórián vers- és 
Prózamondó verseny nem-
zetközi megmérettetés, vagy-
is a helybeli és a környékbe-
li településeken élők mellett 
Székelykeresztúrról, a kár-
pátaljai Nagymuzsajról, Bács-
kossuthfalváról és a „vasár-

napi iskola” mozgalom ré-
vén szövődött kapcsolatok 
nyomán a Fekete-Körös völ-
gyi Kisnyégerfalváról és Vá-
rasfenes településről is érkez-
tek versenyzők. Számos re-
mek vers, novella, prózarész-

let hangzott el, nagyon 
jó előadásban, vagyis a 
zsűri – szokás szerint – 
nehéz helyzetben volt. 
Amíg értékelés folyt 
a művelődési központ 
mazsorett csoportjai 
léptek fel, majd a kar-
cagi tűzoltóság törté-
netét feldolgozó köny-
vet Elek György mutat-
ta be.

A versenyzők teljesítményét 
Pataki Enikő értékelte. He-
lyezések: alsó tagozatosok I. 
Kustár Gergely (Karcag, Re-
fi), II. K. Nagy Rebeka (Kar-
cag, Refi), III. Vetró Viktor 
(Kunmadaras, Refi). Felsős 
tagozatosok I. Somogyi Kin-
ga (Karcag Refi), II. Nemes 
Bence (Bácskossuthfalva), III. 
Kovács Zsófia (Karcag, Re-
fi). Középiskolások I. Sághy 
Tibor (Gábor Áron Gimná-
zium), II. Barkóczi Barbara 
(GÁG), Burai Vanda (GÁG).

Verseny Szent Flórián ünnepére

Zádor Kupa

Női kézilabda megyei I. osztály
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen há-
romszobás III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcag, IV. Béla király u. 4. 
sz. alatti családi ház eladó. 4 
szobás, tetőteres, garázsos; 
ipari áram, kábel tv, fúrott 
kút, klíma, elektromos kapu 
van. Tel.: 06/30-239-9121. 
Karcagon, az Apavár utcá-
ban kisebb típusú téglából 
épült, teljes közműves ker-
tes ház bontás nélküli építé-
si lehetőséggel eladó. 1 szo-
bás földszinti vagy I. emele-
ti lakáscsere is érdekel. Tel.: 
06/70-273-7268.
Eladó Karcag, Kálvin u. 15. 
sz. alatti tehermentes, tel-
jes közművel ellátott építési 
telek. Budapesti, Debreceni, 
Berekfürdői, Karcagi lakó-
ingatlant beszámítok. Tel.: 
06/20-916-1192.
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. 
sz. alatti felújítandó ház 4,5 
M Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-
524-5036.
Eladó Karcagon főtéri 2 szo-
bás földszinti, erkélyes lakás. 
Tel.: 06/30-549-5998.
Tégla építésű IV. emeleti, 
56 m²-es, erkélyes lakás el-
adó. Kg., Szent I. sgt. 1-5. Tel.: 
06/30-507-2187.
Eladó 1 szobás, összkomfor-
tos, régi típusú házrész nagy 
kerttel és udvarral. I.ár: 3,5 M 
Ft. Tel.: 06/20-391-5205.
Teljesen összközművesített, 
3 szobás kertes családi ház 
rendezett udvarral, igényes-
nek eladó. Érd.: Kg., Kátai G. 
u. 70. (18 óra után).
80 m²-es üzlet eladó a vá-
rosközpontban, vagy kisebb 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-
856-4631 v. 06/30-366-2306.
Karcag, Horváth F. u. 3-5. 
III/15. sz. alatti 2,5 szobás, 
58 m²-es lakás eladó. Tel.: 
06/30-373-4060.
Karcagon a központban, a 
Csokonai Könyvtár mellett 
136 m², jó elosztású, kertes 
családi ház garázzsal, dup-
la fűtés (gáz, cserépkályha), 
vállalkozásra is alkalmas, 
reális áron eladó. Ugyanitt 
teljesen új fekvő kondipad 
súlyzókkal eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
Sürgősen eladó IV. emele-
ti erkélyes lakás a városköz-
pontban. Tel.: 06/20-583-
3910.
Eladó Karcagon a főtér-
hez közel 3 szobás + nap-
palis kertes családi ház. Tel.: 
06/30-239-7616.
A Kisvénkertben 10 sor kert-
föld eladó. Víz, villany, kuny-
hó van. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Karcagon cserépkályhás, 
gázkonvektoros, 1,5 szobás 
családi ház sürgősen eladó. 
U.itt épület faanyag eladó. 
Tel. 59/400-802 (reggel 8 
óráig, délben és 18 órától).
Dózsa Gy. és Szt. László ut-
cai házak és 500 m²-es te-
lek és 2 db gáztűzhely sür-
gősen eladók, valamint pul-
tost és szakácsot keresek. 
Tel.: 06/20-230-1202.

Eladó igényesen felújított 3 
szobás, két fürdőszobás csa-
ládi ház. I-II. emeleti lakás-
csere is érdekel. I.ár: 16 M Ft. 
Tel.: 06/30-972-3835.
Karcagon, a Madarasi úti tár-
sasházban I. emeleti, közép-
ső 2 szoba összkomfortos, 
48 m²-es lakás szeptemberi 
költözéssel eladó. U.itt: 1 db 
régi típusú kétajtós szekrény 
(akasztós, 1 polcos); 1 db 80 
cm magas, 110 cm széles, 
1 polcos szekrény; 1 db kis 
méretű szétnyithatós kony-
haasztal (78 cm magas, 50 
cm széles). Tel.: 59/311-621 
v. 06/20-913-6884.
A Téglás kertben 14 sor he-
reföld nyári használatra ha-
szonbérbe kiadó. Érd.: Kg., 
Ketel u. 40.
Eladó Kg., Kungát utca 2. szá-
mú kertes ház gáz és cserép-
kályha fűtéssel. Tel.: 06/20-
324-1593 (17 óra után)
Tanya eladó sok mellék-
épülettel, 2400 m²-es telje-
sen bekerített területtel. Víz, 
villany van. Tel.: 06/30-229-
8516.
Karcagon keres családi ház 
lakható alsó épülettel (gáz 
+ vegyes tüzeléses) eladó. 
Tel.: 59/311-845 v. 06/30-
574-1326. 
Karcagon, a Vörösmarty u. 
2. sz. alatti másfél szobás, 
cserépkályhás, kis előker-
tes lakóház eladó. I.ár: 3 M 
Ft. Ugyanitt új szivattyú el-
adó. I.ár: 12.000 Ft. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.

Garázs
Garázs sürgősen eladó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. 
Tel.: Szabó László59/312-446 
(8 és 19 h. között)

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Problémamentes társadalom 
kialakítása. Tel.: 06/1-225-
0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-
es hűtő, 120 l-es fagyasz-
tó szekrény, 2 fotel, ágyne-
műtartó, dohányzó asztal, 1 
db középszőnyeg, 2 db ak-
kumulátoros gyerek motor, 
2 db gyerek bicikli. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-
094.
HOPPÁ! Fürdőruha vásár a 
turiban kisfiúk és kislányok 
részére. Méret: pici babá-
tól kamaszkorig. Karcag, 
Kossuth L. u. 22.  Tel.: 06/30-
447-3918.
Automata mosógép és ke-
verőtárcsás mosógép; jó ál-
lapotú Camping kerékpár; 
¾-es öntöző slag; 20 tag le-
mezradiátor; vas szemetes 
kuka; új üstház; betonkeve-
rő gép; új és használt ajtók; 
ablakok; cserépkályha aj-
tók; légkompresszor; 200 li-
teres vashordó; 50-20 literes 
műanyag ballon; kúpcserép; 
szecskavágó és betonvályúk 
eladók. Tel.: 59/312-679.
Szabvány méretű lambéri-
ás garázs ajtó tokkal eladó. 
Érd.: 59/312-204.

A LÉLEK TÁPLÁLÉKA. A legér-
dekesebbet, a legjobbat az 
ÉDESANYÁKNAK! Az Édesvíz 
Kiadó legújabb könyvei 
ANYÁK NAPJÁRA: Feng-shui, 
természetgyógyászat, lélek-
gyógyászat, ezoterika, tudo-
mány. Minden szombaton 
bent a Piaccsarnokban 8-12 
óráig.
Eladó 2 személyes heverő; 
fotelek; ágyneműtartós gye-
rek heverők; sezlon; kony-
haszekrény; mézpergető; ká-
poszta gyalu; mosdókagy-
lók; V 4-es gázmelegítő; 2 db 
7,50 x 16-os kerék komplet-
ten. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Erős kötésű cirok és vessző-
seprű kapható. Támasztó lét-
ra méretre rendelhető a kar-
cagi piacokon, vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatti Jani bácsi-
nál. 
ELEGANT divatüzlet ajánla-
ta: alkalmi ruhák, bolerók, 
stólák, kiegészítők, nadrág-
kosztümök, blézerek, sálak, 
fehérneműk, harisnyák stb. 
Az üzlet és teljes áru-
készlete, berendezése 
ELADÓ. Nyitva tartás: 9-12 
óráig, 13-17:30 óráig napon-
ta, szombaton 9-12:30 órá-
ig. Érdeklődni az üzletben le-
het. Kg., Eötvös L. u. 10.
Eladó Karcagon 6 fiókos, 
200 literes Gorenje fagyasz-
tószekrény és 210 literes fa-
gyasztóláda. Tel.: 06/30-659-
6973.
HOPPÁ! Póló, divat felső – 
topp, gumis derekú nyári 
nadrág érkezett a turkálóba. 
Karcag, Kossuth L. u. 22. Tel.: 
06/30-447-3918.
Használt, megkímélt állapot-
ban lévő, kézben is vihető 
masszázságyat vennék. 70-
80 cm széles, 180-200 cm 
hosszú. Tel.: 06/30-345-2088.
28-as női kerékpár és egy 
Babetta eladó. Érd.: Kg., 
Virág u. 6.
Eladó 1 db antik, 2 ajtós 
szekrény; 2 db éjjeli szek-
rény; 2+2 db ágy; gyer-
mek rekamié; TV asztal. Tel.: 
06/20-577-4035.
Eladó 120 literes hűtő, 200 
db Courts-Mahler füzet, ki-
sebb tételben is. Tel.: 59/313-
277.

Állat
Vágó birka eladó (350 Ft/
kg). Érd.: Kg., Vasút u. 38. Tel.: 
06/30-244-3666.
Legéberebb magyar fajtá-
ból 8 és 10 hetes Pumi és 
Mudi kiskutyák terelésre, 
házőrzésre eladók. Érd.: Kg., 
Takács P. u. 9/a. Tel.: 06/70-
704-7086.
Fejős kecske; vágó kecske-
gida; kisbárányok; Sethland 
hasas fias pónik eladók. Érd.: 
Kg., Fürst S. u. 13. Tel.: 06/30-
393-3343.

Szolgáltatás
Lakatos munkákat, kerítések 
gyártását, úszó tolókapuk és 
könnyűszerkezetű tetők ké-
szítését vállalom. Tel.: 06/20-
440-1850.

HITELEK! Szabad felhaszná-
lású jelzáloghitel akár jö-
vedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvá-
sárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyinté-
zés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-
509-0352.

Kedvező áron vállalom az 
alábbi munkálatok elvég-
zését: járdák, kapubejá-
rók, útburkolatok javítá-
sát vagy teljes körű aszfal-
tozását. Épületek bontását, 
restaurálását vagy átalakí-
tását. Épület alap ásást, tér-
burkolat kő rakását, vagy 
teljes körű aszfaltozását. 
Mezőgazdasági munkák vég-
zését. Udvarok, terepek tisz-
títását, rendezését. Kőműves 
munkákat. Gyorsan, ponto-
san, jól képzett szakembe-
rekkel. Nyugdíjasok részére 
magas kedvezményt tudok 
biztosítani. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-346-1454. 

Motoros láncfűrésszel faki-
vágást, felvágást vállalok ha-
zaszállítással vidéken is. Tel.: 
06/30-336-6142.

Biológia, kémia korrepetá-
lást vállalok. U.itt öntvény 
fürdőkád, mosdókagyló el-
adó. Tel.: 06/30-403-6062.

Szakdolgozatok kötése, es-
küvői meghívók, névje -
gyek, bélyegzők készítése. 
Szitanyomás. Plasztikus be-
tűvágás 15.000 Ft/m²-től. 
Tel.: 06/30-619-8072.

Bt. 30 %-os kedvezmén-
nyel csak áprilisban vállal-
ja: aszfaltozás; útalapozás; 
bontás; minden nemű kő-
műves munkát szakkép-
zett emberekkel betonozást; 
cserép átforgatást; min-
den féle földmunkát; me-
zőgazdasági munkát, egy-
ben lomtalanítást; vashulla-
dékot, fémhulladékot felvá-
sárolok, lerobbant gépet is. 
Hétvégén is házhoz megyek. 
Számlaképesen, megbízha-
tóan. Tel.: 06/20-587-9478.

Szőnyegszövést vállalok 
megrendelésre méretre. 
Késztermékből vásárolhat 
Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 
46. sz. alatt. Tel.: 59/313-674.

K a m i l l a v i r á g  f e l v á s á r -
lás. Karcag, Tőkés u. 40. 
Felvásárlási ár: 40 Ft/kg. Tel.: 
59/313-845.

Gépjármű
Eladó kocka Lada kombi vo-
nóhoroggal, 2010 márciusig 
érvényes műszakival. U.itt 
eladó körtárcsás mosógép, 
centrifuga, 3 égős gáztűz-
hely, régi Singer varrógép és 
színes TV. Hízót beszámítok. 
Érd.: Kg., Szent László u. 46.

Apróhirdetés
Eredmények:
Rákóczifalva - Karcag SE 

30:28 (18:12)
Karcag: Nagy, Jobbágy (4), 

Bartha (2), Papp (2), Major 
(8), Lajtos (10), Kardos. 

Cserék: Kovács (2), Hamar. 
Játékos-edző: Major János.
M.J.: Az első félidő után, 

illetve a 2. félidőben, amikor 
már 10 góllal vezetett az el-
lenfél, azt gondoltam, hogy 
csak ennyire vagyunk képe-
sek és ennyi a különbség a ta-
bellán jelenleg 1. és 2. helye-
zett csapat között. Aztán va-
lami történt végre a pályán, a 
vége előtt már mi vezettünk 
mínusz tízről 28:27-re, de a 
fiúknak sajnos még mindig 
megremeg a keze egy ilyen 
kiélezett végjátékban. Rutin-
talanság. 

Karcag SE – Törökszent-
miklós-Szállítók 31:25 
(13:13)

Karcag: Nagy, Jobbágy (4), 
Kovács (10), Papp, Major (9), 
Lajtos (8), Kardos. 

Cserék: Hamar. 
Játékos-edző: Major János.
M.J.: Nagyon bosszantó 

volt a csapat helyzetkihasz-
nálása az 1. félidőben, Ko-
vács és Lajtos sorra halmozta 
a negatív bravúrokat, így nem 
tudtunk előnyt kialakítani a 
nagy rohanásban. A második 
félidő csak annyi változást 
hozott, hogy a két tehetséges 
fiatal kézilabdázó más felfo-
gásban kezdett el játszani és 
ezzel szimultán párosult az 
eredményesség is. Egyébként 
mindenki nagyot küzdött, 
mind az első, mind a má-

sodik mérkőzésen, ez azért 
mindenképpen dicsérhető a 
csapat javára, illetve az, hogy 
Nagy Péter tanár úr ismétel-
ten jó formában védett mind-
két találkozón.

Karcag SE – Tiszakürt 
24:23 (13:13)

Karcag: Nagy, Jobbágy (1), 
Kovács (4), Major (7), Lajtos 
(3), Kardos, Bartha (7). 

Cserék: Lippai, Örsi, Csor-
dás (1), Sebők, Ferenczi, Papp 
(1). 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Alacsony színvonalú 

mérkőzésen, rengeteg kiha-
gyott ziccer és a pontatlanság 
jellemezte csapatunk játékát. 
A végjátékban szerencsések 
voltunk, csak rutinosan meg 
kellett tartani a labdát.

Karcag – Jászladány 33:16 
(17:6)

Karcag: Nagy, Lajtos (6), 
Major (4), Papp (1), Ferenczi 
(2), Csordás (2), Kardos (1). 

Cserék: Lippai, Bartha, Job-
bágy (4), Sebők (2), Örsi (9), 
Kovács (2). 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Az ellenfél szerény já-

tékának köszönhetően min-
denki lehetőséget kapott ezen 
a mérkőzésen. Ha szerencsé-
sen alakul az utolsó 3 mérkő-
zésünk, akkor megtarthatjuk 
jelenlegi 2. helyünket, a leg-
rosszabb esetben 4. helyen fo-
gunk végezni. Remélem in-
kább az előbbiből jut majd 
csapatomnak, nagyon kell 
koncentrálni az utolsó fordu-
lókban.

„BB”

Férfi kézilabda megyei bajnokság

Karate sikerek 
Sátoraljaújhelyen

Az Oyama Kyokushin Szervezet Sátoraljaújhelyen ren-
dezte meg a tavaszi utánpótlás és felnőtt országos bajnok-
ságot. Amint azt Gyarmati Imre vezető edzőtől megtud-
tuk, közel 20 egyesület 120 karatékája küzdött a jó he-
lyezésért. A karcagi szakosztály nyolc versenyzőt indított 
abban a mezőnyben, ahol Világ Kupa győztesek és EB he-
lyezettek is voltak. A felnőtteket ifj. Gyarmati Imre kép-
viselte, aki végig ippon győzelmekkel egészen a döntőig 
menetelt. Az aranyéremért folytatott küzdelemben – régi 
nagy riválisát, a miskolci Kéri Zsoltot -, látványos mérkő-
zésen győzte le.

Kiss László ifjúsági nehézsúlyban indult és öt ippon 
győzelmet aratva szerezte meg az első helyet. Raczkó Dá-
niel serdülő könnyűsúlyban fegyelmezett és taktikus ver-
senyzéssel szintén az I. helyen végzett. Soós Bianka – más-
fél éves karate múlttal – a diákolimpia megnyerése után 
ismét az első helyen végzett. Raczkó Viktória többszörös 
bajnok ifjúsági versenyzőnktől egy rossz bírói döntéssel 
elvették az aranyérmet, így a második helyen végzett. Ke-
mény Anett – egyéves versenyzői múlttal – az előkelő har-
madik helyen végzett. Gyarmati Imre pedig, mint meghí-
vott vezető bíró tevékenykedett a versenyen. 

Bosnyák Imre
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HÍREK

Moziműsor
Május 2. péntek
 Bakkermann
 Magyar játékfilm
Május 3. szombat
 Aliens vs preda-

tor – A halál a 
ragadozó ellen 2

 Amerikai akciófilm
Május 6. kedd
 I. E. 10.000
 Amerikai misztikus film
Május 9. péntek
 Amerikai 

gengszter
 Amerikai krimi
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. április 23.
Szentesi Anikó – Oros János 

Halálozás
Csízi Mihály
Kg., Nap u. 10. (1935.)
Csordás Antal Andrásné 
(Szarka Mária)
Kg., Kisvénkert (1932.)
Bihari István
Karcag (1934.)

2008. május 01. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  A Kiskulcsosi Ált Iskola mű-

sora 3. rész 
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stú-

dióbeszélgetés
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 Felavatták Györfi Sándor 

szobrát
 Óvonők konferenciája
 Indul a strandszezon
 -  Háttér – Fodor Judit mű-

sora
 Vendég: Balogh Imre 
20.10  60 éves a Zeneiskola

2008. május 02. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei Tükör
19.30  5 éves Biljana Néptánc Cso-

port 

2008. május 08. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  Mesterségek Művészete 

Nap 
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stú-

dióbeszélgetés
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 Kun Hagyományőrző tábor
 Vöröskeresztes verseny
 Új padok a főtéren
 - Háttér – Fodor Judit mű-

sora
20.10 Önkormányzati ülés

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a 
Karcag Televízió vételi lehetősé-
gei az alábbiak szerint változtak: 
S18-as csatorna, 280,25 Mhz frek-
vencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

Május 2. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti – 13 

órától Berek – Kiss A. úti

Május 3. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva

Május 4. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Május 5. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Május 6. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 7. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Május 8. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Május 9. péntek
Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

16
Az elmúlt egy héten a karcagi 

Tesco áruházból összesen 9 alka-
lommal, a Plusz élelmiszer bolt-
ból pedig egy alkalommal érke-
zett bejelentés bolti lopás miatt. 
Az elkövetőket minden esetben 
elfogták, az általuk eltulajdoní-
tott értékek visszaszolgáltatásra 
kerültek az áruházak részére. Az 
elkövetők ellen, akik között fel-
nőtt korú és fiatal korú szemé-
lyek is vannak, szabálysértési il-
letve büntető eljárás indult.

Április 18-án bejelentés érke-
zett, mely szerint a karcagi MÁV 
állomáson két tiszaszentimrei 
személyt kiraboltak. Megállapí-
tást nyert, hogy ismeretlen sze-
mély a délelőtti órákban felszállt 
az állomáson álló Karcag-Tisza-
füred között közlekedő vonat-
ra. Az ott tartózkodó fiatalko-
rúak egyikének a nyakához kést 
szorított és a mobiltelefonját kö-
vetelte, amit a fiatalember át is 
adott, majd a másik fiatalkorútól 
is a mobiltelefonját követelte. A 
fiatalkorú ennek nem tett eleget, 
ezért őt megütötte. Mivel azon-
ban a szerelvény éppen indult, 
az elkövető a vonatról leugrott 
és a helyszínről elmenekült. Az 
ismeretlen elkövetőt, aki egyéb-
ként körözés alatt állt, április 21-
én a személyleírás alapján a Kar-
cagi Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztálya elfogta. Nevezett a bűn-

cselekmény elkövetését elismer-
te, ellene rablás miatt büntető el-
járás indult. 

Április 23-án egy helybeli 
személy az „Elsőbbségadás kö-
telező” táblát figyelmen kívül 
hagyta és gépkocsijával egy má-
sik gépjárművel ütközött. Az üt-
közés következtében a gépko-
csikban összesen 600 ezer forint 
kár keletkezett, személyi sérülés 
nem történt. Az okozóval szem-
ben szabálysértési eljárás indult.

FELHÍVÁS
Mit tegyen, ha ismeretlenek 

csengetnek az ajtón?
Lehetőség szerint ne engedje 

be őket. Ajtón vagy kerítésen ke-
resztül kérdezze meg, mit akar-
nak. Szereltessen fel biztonsági 
láncot és kémlelőnyílást a bejá-
rati ajtóra. Ha a látogató azt ál-
lítja, hivatalos helyről érkezett, 
köteles magát fényképes iga-
zolvánnyal igazolni. Ha bajban 
van, rosszul van, segítséget kér 
és ezekre tekintettel úgy dönt, 
hogy beengedi az idegent, sem-
miképpen se hagyja egyedül. Ha 
többen vannak csak azt enged-
jük be, aki rosszul van. A been-
gedés előtt kérjen egy kis türel-
met, nézzen körül a lakásban, 
hogy értékei nincsenek-e látható 
helyen, ha igen, tegye el azokat.

Jászladány – Karcag 2:2 
(1:2)

Jászladány, 100 néző. Jv.: 
Ducsai (Mencsik, Hasznos)

Karcag: Erdei, Domokos 
R., Orosz, Kocsis, Egedi, Ba-
logh R. (Habóczki), Balogh J., 
Bujdosó, Domokos A., Rát-
kai, Donka

Játékos-edző: Varga János
A tizennegyedik percben 

egy szögletrúgás után Bagi 
elé került a labda és vagy 30 
méterről a kapura lőtt. Er-
dei még belenyúlt, de a lö-
vés a jobb felső sarokba hul-
lott (1:0). A negyvennegyedik 
percben Domokos A. jobbról 
az alapvonal közeléből a ka-
pu elé lőtte a labdát, amely 
a kapusról leperdült és Don-
ka 2 méterről a hálóba gurí-
tott (1:1). A negyvenötödik 
percben Domokos A. szögle-
tet ívelt a kapu elé és a jókor 
érkező Orosz a kapuba fejelt 
(1:2). A negyvenkilencedik 
percben Kun lövését Erdei 
vetődve védte. A hetvenedik 
percben egy jobboldali hazai 
támadás után Utasi „levált” 
Egediről és a jobb alsó sarok-
ba bombázott (2:2). 

Jók: Bagi K., Bagi A., Utasi, 
Fülöp ill. Balogh J., Bujdosó, 
Domokos A.

Kalmár Tamás: Örülhe-
tünk az egy pontnak, de saj-
nos elszalasztottunk kettőt is.

Varga János: Rosszul kezd-
tük a mérkőzést és sikerült 

a félidő előtt fordítani. A II. 
félidő elején meg volt a lehe-
tőség a győzelem bebiztosítá-
sára. A végén izgulnunk kel-
lett a döntetlenért.

1. Karcag 25 18 3 4 60-27 57
2. Újszász 25 18 2 5 76-32 56
3. Besenyszög 25 17 5 3 68-19 56
4. Jánoshida 25 15 4 6 59-41 49
5. Túrkeve 25 13 9 3 51-28 48
6. Kunmadaras 25 13 5 7 47-32 44
7. Abádszalók 25 12 8 5 33-18 44
8. Jászárokszállás 25 12 2 11 38-33 38
9. Mezőtúr 25 10 7 8 49-37 37
10. Kunhegyes 25 11 4 10 47-48 37
11. Kunszentmárton 25 10 5 10 31-33 35
12. Nagyiván 25 8 4 13 48-64 28
13. Jászladány 25 6 8 11 49-56 26
14. Fegyvernek 25 7 4 14 37-56 25
15. Törökszentmiklós 25 5 3 17 39-61 18
16. Jászkisér 25 4 5 16 31-53 17
17. Jászfényszaru 25 3 3 19 22-82 12
18. Tiszaszentimre 25 1 3 21 22-87 6

Ifjúsági mérkőzés

Jászladány – Karcag 1:1
Góllövő: Rajcsányi
U 13-as korosztály: Gyula – 
Karcag 1:2
Góllövők: Varga K., Szőke N.
U 15-os korosztály: Gyula – 
Karcag 7:1
Góllövő: Lippai M.

Megyei I. osztályú bajnokság

16

12

16

Április 21-én került meg-
rendezésre az ESSE-ku-
pa, amely az egyiptomi csa-
pat részvételével nemzetkö-
zi színvonalra emelkedett. 
Amint azt ifj. Gyarmati Im-
rétől megtudtuk, a kick-box 
és thai-box verseny Bor-
dányban került megren-
dezésre. A karcagi kara-
te szakosztályból 9 spor-
toló szállt ringbe. A gyer-
mek korcsoportban – light 
contact szabályrendszerben 
küzdöttek – Szűcs Roland, 
aki rendkívüli képességek-
kel rendelkezik, hajszálnyi-
ra a továbbjutástól kiesett. 
Szűcs Patrik második he-
lyezett lett. Papp Roland 
– aki a junior II. 60 kg-os 
súlycsoportban indult – ke-
mény küzdelemben kapott 
ki pécsi ellenfelétől. A ju-
nior I. korcsoportban Szűcs 
Tibor és Csatár József há-

zi bajnokságban döntötték 
el a végső győzelmet, me-
lyet Szűcs Tibor pontozással 
nyert meg. Kálmán Márk 
felnőtt kategóriában indult. 
Itt a 23 éves ellenfelét va-
lósággal leiskolázta. Bar-
ta Péter felnőtt korcsoport-
ban (86 kg) indult és éle-
te első mérkőzésén ellenfele 
csak nagyon kemény küz-
delemben tudta pontozással 
legyőzni. Lakatos Gyula a 
felnőtt korcsoportban (+90 
kg) balszerencséjére a ha-
zai küzdősport elit nagyját, 
Nagy Tibort kapta ellenfe-
léül, aki a hazai K-1 egyik 
kimagasló alakja. Gyula há-
rom meneten át állta a ro-
hamokat és ez is komoly tel-
jesítménynek számít. Végül 
ifj. Gyarmati Imre felnőtt 
korcsoportban (76 kg) ma-
gabiztosan győzött.

Bosnyák Imre

Thai-boksz


