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KARCAGI
HÍRMONDÓ

www.karcagi-butyka.hu
Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Dicsőség a szenteknek, 
örök élet az elhunytaknak!

Galsi János atya írása a 3. oldalon olvasható

Az országzászló felvonása és 
a nemzeti lobogó előtti tisz-
teletadás vezette be az 1956-
os forradalom 53., és a Ma-
gyar Köztársaság kikiáltása 
20. évfordulója ünnepsége-
it. A délelőtti istentiszteletet 
követően, dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési 
képviselő köszöntötte az ün-
nepi önkormányzati ülésre 
összegyűlteket a Városháza 
nagytermében. A két törté-
nelmi eseményt ez alkalom-
mal Szalay Ferenc, Szolnok 
város polgármestere, ország-
gyűlési képviselő méltatta. 

„Ma húsz esztendeje an-
nak, hogy legutóbb megvívtuk 
a harcot, s október 23-án ki-
kiáltottuk a Magyar Köztár-
saságot. Akkor egy szép új vi-
lág eljövetelében bízott min-
den magyar – idézte fel 1989. 
várakozás teli őszét a szónok. 
- Hittünk az ’56-os hősök em-
lékében és abban, hogy ennek 
a nagyszerű népnek az áldo-
zatvállalása nem volt hiába-
való, a magyarság eggyé ková-
csolódik. Húsz év alatt számos 
sikert elértünk, mégis, ren-
geteg bennünk a kétség: nem 
tudtuk maradéktalanul végig 
vinni mindazt, amit 1989-ben 
hittel és álmokkal telítve vár-
tunk. Ma pedig ismét itt ál-
lunk szétforgácsolva, sokan 
hitüket veszítve, mert nem 
tudják merre visz az út a fel-
emelkedéshez. Egyben biztos 
a nagy többség: az elmúlt esz-

tendők hazugságokkal, jogsér-
tésekkel szegélyezett időszaka 
nem folytatódhat tovább, mert 
az a magyarság vesztét okoz-
hatja.”  Nem szabad viszont 
csüggednünk. „Magyaror-
szág előtt szép jövő állhat. Egy 
olyan világ, ahol nemzetként 
cselekszünk, népként gondol-
kodunk.” Van miből meríte-
nünk. „A magyarság 1956-
os nemzeti összefogása, mely 
megrendítette a szocializ-
must, s lerántotta a leplet en-
nek a rendszernek a gaztette-
iről, képes volt mély sebet ej-
teni az addig oly erősnek hitt 
Szovjetunió és a kommunis-
ta diktatúrák testén. … Har-
cunk annak ellenére sem volt 
hiábavaló, hogy elbukott az 
akkori világ legerősebb had-
seregének nyomása alatt. A 
Nyugat ekkortájt szembe-
sült a szovjet típusú szocializ-

mus valódi embertelenségével. 
… Az igazi győzelmet nem is 
igazán mi arattuk, hanem az 
egész világ, mely a magyar-
országi események hatására 
kezdte meg harcát egy ember-
telen világrend ellen.” Még-
is ünnepelni gyűltünk össze. 
Ünnepelni és nem keseregni, 
mert  „amíg olyan hősöket ne-
velnek fel a magyar családok, 
akik 1956-ban kis híján térdre 
tudták kényszeríteni a Szovje-
tuniót, akik képesek voltak ki-
vívni a nagyvilág csodálatát, 
akik világtörténelmi jelentő-
ségű csapást tudtak mérni a 
kommunizmusra, nem szabad 
csüggednünk. Keressük azokat 
a pillanatokat, amikből erőt 
meríthetünk, amikre joggal le-
hetünk büszkék!” 

Elismerés az Élelmezési 
Világnapon

Az ENSZ Élelmezési és Me-
zőgazdasági Szervezete, a FAO 
(Food and Agiculture Organi-
sation) 1945. október 16-án ala-
kult meg, 44 ország hozta létre, 
ma 176 tagja van. Alapokmá-
nya szerint az alapítók kötele-
zettséget vállalnak, hogy „min-
dent megtesznek a táplálkozási 
és az élelem elosztási színvonal 
emelésére, a termelés hatékony-
sága, az élelem elosztási rend-
szer javítása, valamint a vidéki 
lakosság életfeltételeinek jobbí-
tása céljából, hogy ily módon 
járuljanak hozzá a világgazda-
ság gyarapodásához, az embe-
riség éhezéstől való megszaba-
dulásához.” A FAO 1951-ben 
Rómába költözött, azóta ott a 
székhelye.

Magyarország már 1946-ban 
kérte a felvételét a FAO tagjai 
sorába, amit el is nyert. 1951-
től külső nyomásra szüneteltet-
te tagságát, 1968-tól viszont új-
ra csatlakozott, s azóta nagyon 
jó kapcsolatokat ápol a szerve-
zettel. 1996-ban Magyarország-
ra költözött a FAO Közép- és 
Kelet-Európai Alregionális Hi-
vatala, 2007-ben pedig Európai 

és Közép-Ázsia Hivatala tele-
pült hazánkba. A FAO regioná-
lis vezetője ma Maria Kadleči-
kova. Magyar kezdeményezés, 
egész pontosan dr. Romány Pál 
akkori mezőgazdasági minisz-
ter kezdeményezése az 1980 óta 
minden év október 16-án meg-
ünnepelt Élelmezési Világnap 
is, amelynek célja (az Európai 
Bizottság megfogalmazása sze-
rint), hogy emlékeztessen va-
lamennyiünket: mindent meg 
kell tennünk annak érdekében, 
hogy elkerüljük a csaknem egy-
milliárd embert fenyegető éhín-
séget. 2009. október 16-án tehát 
29. alkalommal ünnepelhet-
ték az illetékesek és az érintet-

A forradalom és a köztársaság 
ünnepén

Folytatás a 4. oldalon

Október 24-én 
nagysikerű 
koncertet adott 
a Kárpátia 
együttes 
a karcagi 
sportcsarnokban

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok
A barikádok 

fennmaradtak…
A legtöbb tv-csatorna sajtóklubos 

és beszélgető műsoraiban az elmúlt 
héten azt feszegették, hogy miért 
felemás az ünneplés és a megemlé-
kezés az ’56-os forradalom- és sza-
badságharcról. Valójában a jelenlegi 
miniszterelnök megemlékező beszé-
de elsősorban a III. Köztársaság 20. 
évfordulójára fókuszált; az ún. rend-
szerváltást helyezte középpontba és 
kitüntetéseket adományozott azok-
nak, akik szerinte a leginkább hozzá-
járultak munkásságukkal a húsz év-
vel ezelőtti demokratikus átalakulás-
hoz. A kitüntetettek névsora termé-
szetesen nagy vitát és ellenérzéseket 
váltott ki. Különösen az Echo Tv saj-
tóklub résztvevői mutattak rá az el-
fogultságokra és az ellentmondá-
sokra. (A kitüntetettek között  szinte 
majdnem mindenki a balliberális ér-
telmiségiekből és politikusokból ke-
rült ki – csak néhány név; Kósáné Ko-
vács Magda, Kovács László, Tamás 
Gáspár Miklós stb.). Néhány kivétel-
től eltekintve, legtöbbjük még hu-
szonöt évvel ezelőtt is ellenforrada-
lomnak, vagy „sajnálatos esemény-
nek” nevezte az ’56-ban történteket. 
Nincs is ezen mit csodálkozni. Csu-
pán szomorúan lehet konstatálni, 
hogy a barikádok – amelyek virtuáli-
sak immár, és „szellemiek” – tovább-
ra is fennállnak. 

Sólyom László köztársasági elnök 
beszéde – amit a Műegyetem hall-
gatói előtt tartott – korrekten mutat-
ta be ’56 lényegét, amikor is a hazug-
ság elleni természetes népi fölláza-
dásnak aposztrofálta a forradalmat. 
Természetesen ez a kormányban és a 
kormányközeli  értelmiségieknél ver-
te ki a biztosítékot. Ugyanis a köztár-
sasági elnök utalt az őszödi beszédre 
is – és ezzel már egyértelművé vált a 
történelmi párhuzam.

Szóval, a joggal kritizált állami ün-
nepség, amelyet az a Rainer M. Já-
nos rendezett, aki néhány hónappal 
ezelőtt nyilvánosságra hozott egy új 
ügynöklistát azokról, akiket állítólag 
az állambiztonsági szervek a Nagy 
Imre újratemetésén beszerveztek, 
eléggé szánalmasra és ízléstelenre 
sikeredett. Érezni lehetett, hogy ez 
már az MSZP kampányához tarto-
zó intermezzó; és, hogy ’56 már be-
fejezett múlt, a 20 évvel ezelőtti köz-
társaság kikiáltásához képest. S va-
lahogy azt sugallta, a reformkom-
munisták voltak ’56 hősei, és a húsz 
évvel ezelőtti demokratikus váltást 
is a „szellemi utódok” hajtották vég-
re. József Attila sorai jutottak az em-
ber eszébe: „Fecseg a felszín, hallgat 
a mély”.

Közben a mindennapok valósá-
gában is virtuális barikádok emel-
kednek: egységesnek tűnő, komoly 
figyelmeztető vasutassztrájk- és a 
kormány terve a korrupció ellenes 
hivatal felállításáról… Bizarr, szin-
te kafkai kép: lehet, hogy a korrupci-
ót elkövetők vizsgálják majd ki a kor-
rupciós ügyeket…?

- ács -

HÍREK
Meghívó

Tisztelettel és szeretet-
tel meghívjuk Önt és család-
ját a Városi Csokonai Könyv-
tár olvasótermébe a 2009. no-
vember 7-én (szombaton) 10 
órakor kezdődő könyvbemu-
tatóra, amelyen a mesterszál-
lási Kovács János könyvtáros 
és kultúrtörténész Nagykun-
sági tükör című esszékötetét 
mutatjuk be a szerző részvé-
telével.

2009. november 6-án (pénteken) a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ II. emeleti nagytermében

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ A PIPÁS 
ZENEKARRAL

18 - 19:30 óráig APRÓK TÁNCA
tánc, játék, kézműves-foglalkozás

20 – 24 óráig
TÁNCHÁZ ifjak és örökifjak részére

Belépő: 200.- Ft/fő
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósul meg.

 

Temetői megemlékezések
Szeretettel meghívjuk a Kedves Testvéreket református te-

metői istentiszteleteinkre, ahol az Úr Isten vigasztaló Igéjének 
hirdetése mellett idézhetjük fel elhunyt szeretteink emlékét és 
kérhetünk igazi vigaszt gyászban megtört szíveinknek.
Déli református temető November 1. (vasárnap) 14 óra
Északi református temető November 1. (vasárnap) 14 óra
Borjúdűlő református temető November 1. (vasárnap) 15 óra
Szívos református temető November 1. (vasárnap) 15 óra.

Áldás, békesség! Karcag, 2008. Reformáció hava

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
november 22-én fél háromkor

a Déryné Művelődési Központban
magyarnótákkal, operett részletekkel és táncdalokkal.

Új cd-jét bemutatja:
Dr. Fehér Eszter

az éneklő háziorvos,
a Duna tv kívánságkosár műsorának művésze.

Szintén új cd-jét bemutatja:
Karcagi Nagy Zoltán.
Közreműködik még:

Terjéki Kata táncdalokkal
és a Nasmiye hastánc csoport.

Jegyek már kaphatók 600.- és 800.- Ft-os áron.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk

TÁNCHÁZ
Ha szereted a hagyo-
mányos magyar tánco-
kat, és egy jó társaságban 
eltöltenél egy estét, vagy 
délutánt akkor köztünk a 
helyed!
A következő táncok közül 
van lehetőségetek válasz-
tani:
- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű tán-

cok.
A Táncház következő fog-
lalkozásának időpontja:
2009. október 31. (szom-
bat) 17.00 – 19.00 óráig
A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház eme-
leti nagyterem
A Táncházat vezeti: Nagy 
Emese

A „Gyermeképség” Alapítvány közleménye
a személyi jövedelemadóból 2007. évben befolyt 

támogatási összeg felhasználásáról
A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 

48. sz. Adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-ából 2007-ben befolyt összeg fel-
használását (413.557 Ft). A Kátai Gábor Kórház Csecse-
mő- és Gyermekosztály és az Újszülött részleg fejleszté-
sére használta fel: pelenkázó ágyakat (25.000 Ft), szak-
mai továbbképzésre (11.000 Ft), irodai kellékekre (126.718 
Ft), levegő tisztító berendezésre (126.050 Ft), függönytar-
tók, függönyök felszerelésére (104.413 Ft), mérleg, magas-
ság mérőre (20.376 Ft) pénzösszeget fordított.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
a tavalyi évben segítették működését és a továbbiakban is 
számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány

Az őszi időszak folya-
mán sok korábban már nyi-
tott ÚMVP intézkedést ismé-
telten meghirdet a hivatal. A 
benyújtási időszakok a me-
zőgazdasági termékek érték-
növelésével indulnak, mely 
intézkedésre 2009. október 
20-tól 2009. november 30-ig 
lehet majd támogatási kérel-
met benyújtani. Az intézke-
dés célja, hogy a mezőgazda-
sági termékek feldolgozásá-
nak, illetve forgalmazásának 
javításával vagy új termékek, 
eljárások, technológiák beve-
zetésével növekedjen a mező-
gazdasági üzem, illetve élel-
miszeripari vállalkozás össz-
teljesítménye és versenyké-
pessége, továbbá javuljanak 
az élelmiszerbiztonsági és –
higiéniai feltételek, csökken-
jen a környezetterhelés. Tá-
mogatási arány: 40-50 %.

Novemberben ismét meg-
nyitásra kerül az öntözés, 
meliorizáció korszerűsíté-
se, illetve november közepé-
től várhatóan ismételten lehet 
majd állattartó telepek kor-
szerűsítésére pályázni.

Öntözés, melioráció intéz-
kedés célja: hozzájárulni a 
mezőgazdasági vízgazdálko-
dás területén a környezetkí-

mélő, víz és energiatakaré-
kos öntözési, a talaj védelmét, 
vízmegtartó képességét javí-
tó meliorációs, és a felszíni és 
felszín alatti vizek jó állapo-
tát, a belvízvédelmet és víz-
kárelhárítást, továbbá a me-
zőgazdasági termelés bizton-
sága érdekében a vízhiány 
csökkentését, a vizek és vizes 
élőhelyek jó ökológiai álla-
potának elérését, megőrzését 
szolgáló mezőgazdasági üze-
mi és közösségi beruházások 
megvalósításához. (Támoga-
tási arány 40-70 %.)

Decemberben várhatóan 
ismételten megnyílik a ker-
tészet korszerűsítése jogcím 
(a támogatás célja a kerté-
szetben a termelőtevékenység 
folytatásához és az áru táro-
lásához szükséges épületek 
korszerűsítése, korszerű tech-
nológiák alkalmazása a gaz-
dálkodás teljesítményének ja-
vítása érdekében, 35-50% tá-
mogatási arány), illetve az ül-
tetvénytelepítések támogatása 
jogcím is.

A fenti intézkedések mel-
lett a III. tengely intézkedései 
(mikrovállalkozások fejlesz-
tése, turisztikai fejlesztések) 
is megnyílnak majd várható-
an november 16-tól.

A település mikrovállalko-
zásai figyelmébe különösen 
ajánlom a III. tengelyes intéz-
kedéseket, mivel itt nyílik le-
hetőség eszközök beszerzésé-
re, infrastruktúra fejlesztésé-
re. A támogatási arány kifeje-
zetten magas, 60%!

A Leader (IV. tengely) pá-
lyázat benyújtási határide-
je pedig meghosszabbodik 
2009. november 15-ig. 

Bővebb információ a pá-
lyázati kiírásokkal kapcso-
latban: karcagi@vkszi.hu , 
a leadar pályázatokkal kap-
csolatban pedig www.nagy-
kunsagert.hu.

Máthé Zsolt
HVI irodavezető

HIRDETMÉNY
A Karcagi Református 

Egyházközség tájékoztatja 
a tisztelt temetőlátogató-
kat, hogy a személy- és va-
gyonvédelem érdekében

NOVEMBER 1-JÉN (va-
sárnap) a Déli és a Borjú-
dűlő Református temetők 
a GÉPJÁRMŰFORGA-
LOM ELŐL ZÁRVA lesz-
nek.

A mozgássérült kártyá-
val rendelkezők gépjár-
művei továbbra is közle-
kedhetnek a temető terü-
letén. Kérjük szíves meg-
értésüket!

Telefonos információ: 
06/30-627-8607.

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda Hírei
Kérelem dömping következik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

végrehajtásában
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Par la men ti Nap ló

Hétfőn délelőtt a parlament 
épületébe tartva, a Nyuga-
ti pályaudvar felől kanyarod-
va az Alkotmány utcába, már 
messziről szembetűnt a par-
lament előtt villogó kék rend-
őrlámpa. Ma is tüntetés lesz, 
gondoltam, de a helyszínhez 
érve egy személyautó és egy 
motorkerékpár ütközésének 
nyomai látszottak. (A moto-
ros járt rosszabbul.) A szomo-
rú balesetből is látszik, hogy 
időnként a hétköznapi élet 
eseményei is a parlament kö-
zelébe kerülnek, nemcsak az 
extrém, politikai történések.

A balszerencsés előjel az-
tán igazolódott is a parla-
ment hétfői hangulatában. 
Elpuskázott uniós támoga-
tások, vasútbezárások, kor-
rupciós vádak pro- és kontra, 
minden, amitől a parlamen-
tet nehezen lehet szeretni. 
Pelczné Gál Ildikó például az 
uniós támogatások felhasz-
nálását tette szóvá, megem-
lítve, hogy amíg támogatás-
ra érdemes magyar vállalko-
zások nem kapnak lehetősé-
get, addig értelmetlen célokat 
is támogat a kormány. Példa-
ként a kutya-wellness indí-

tás támogatott ügyét állítot-
ta szembe egy csokoládégyár 
és egy tetőcserépüzem eluta-
sított pályázatával. Megem-
lítette azt is, hogy talán kár 
volt 39 milliót elkölteni a 40 
centiméter magas bodrogke-
resztúri kilátóra, ahonnan se 
többet, se kevesebbet nem le-
het látni, mint megépítése 
előtt. A 2007-es átadás után 
készült fotók tanúsága sze-
rint a tervezett kilátóból va-
lójában egy szalonnasütővel 
kombinált kőlap lett. A kikö-
vezett tűzrakót néhány pad-
dal vették körbe, és járóla-
pokkal kirakott gyalogutat 
vezettek hozzá, a kőlapot pe-
dig fölötte, egy földből össze-
hordott kisebb domb tetején 
helyezték el.

A kormány a projektek ver-
senyében hisz, mondta Var-
ju László nemzeti fejleszté-
si és gazdasági államtitkár, 
aki szerint szerencsére a kor-
mány nem a Blikkből tájéko-
zódik. A negyven centis kilá-
tó szerinte Bodrogkeresztúr 
évtizedes álma volt, ezért Pel-
cznének bocsánatot kéne kér-
nie. Hogy egész pontosan ki-
től, azt nem részletezte.

Újra előkerült a vasútbe-
zárás. Múlt alkalommal már 
szóltam arról, hogy a Karcag-
Tiszafüred vonalon is meg-
szűnik a személyszállítás. 
Képviselő kollégám a Zirc-
Veszprém vonal ügyét tet-
te szóvá. Hónig Péter közle-
kedési miniszter ironikusan 
örömét fejezte ki, hogy részt 
vehet a magas színvonalú vi-
tában. Mint mondta, ő a leg-
nagyobb érdekcsoport, az 
adófizetők érdekében jár el, 
akikből egyre kevesebb van, 
többek között azért, mert egy 
ilyen közösségi közlekedést 
kell fenntartaniuk. Újra elis-
mételte, hogy 100 emberből 
csak 3 utazik vonattal, igaz, 
autóbusszal is csak 9, a töb-
bi máshogy oldja meg az uta-
zását. Szerinte nem szétver-
ni akarják a közösségi köz-
lekedést, hanem javítani a 
színvonalát. Az átalakítás el-
kerülhetetlen, mert különben 
a vasúti közlekedés egésze ve-
szélybe kerül.

Költői kérdés: hány vonalat 
kell bezárni, hogy a vasút ne 
kerüljön veszélybe?

Varga Mihály

Októberi adok-kapok a Tisztelt Házban
Az elmúlt héten nemzeti ün-

nepünk volt. Az ország ünnepel-
te azokat, kik hazánkért éltek, és 
haltak. Ezen a hétvégén megint 
ünnepelünk, de egészen más di-
menzióban. Azokat, akik éltek, és 
már meghaltak.

November elseje Mindenszen-
tek ünnepe. A vallásos emberek 
az üdvözültek seregeit dicsőítik. 
Azokat, akik a földi életükkel ki-
érdemelték a jutalmat, az örök 
élet koronáját. Nekünk, magya-
roknak ez a mostani ünnep kü-
lönösen is fontos. Egy új magyar 
boldogot, szentet köszönthetünk 
a megdicsőültek között.

Dr. Meszlényi Zoltán vértanút. 
Október 31-én avatják boldog-
gá az esztergomi bazilikában. Ki-
mondja a szentté avatási kongre-
gáció prefektusa, hogy földi életé-
ért biztos igazságként kijelenthet-
jük, hogy elnyerte az örök életet.

Hatvanban született 1892. ja-
nuár 2-án.. Heten voltak testvé-
rek. A család Rimaszombatra köl-
tözött. Itt kezdte iskoláit, majd a 
középiskolát Budapesten a józsef-
városi tavaszmezői főgimnázium-
ban kezdte el. Papi hivatása már 
ekkor kezdett kibontakozni, ezért 
átment az esztergomi kis szemi-
náriumba. Érettségi után felvé-
telét kérte a papnevelő intézet-
be. Vaszari Kolos hercegprímás 
látva kitűnő értelmi képessége-
it, rögtön Rómába küldte a Ger-
gely egyetemre. Hét évet tanult 
Rómában kitűnő ered ménnyel. 
Doktorátus filozófiából, teológi-
ából egyházjogból. Tökéletesen 
beszélt olaszul, németül, franci-
ául, angolul. Beszélt latinul, hi-
szen minden vizsgát latinul kel-
lett letennie. Megtanulta a görö-
göt, és a szlovákot. Nagy tehetsé-
gére hamarosan felfigyeltek. Az 
első világháború kitörése miatt 
Innsbruckba került az utolsó év-
ben. Itt szentelték pappá 1915 ok-
tóber 28-án.

Munkáját rögtön a prímási hi-
vatalban kezdte meg, és minden 
lépcsőfokot bejárt. Titkár, szemi-
náriumi tanár, levéltáros, kano-
nok, irodaigazgató, 1937-ben pe-
dig segédpüspök volt.

A szegény gyermekek mecéná-
sa, a gazdasági ügyek legjobb ta-
nácsadója. Szerénysége, egysze-
rűsége mindig megmaradt. Nem 
akart nagy lenni. Megmaradt 
egyszerű papnak, aki munkáját, a 
rábízott feladatot igyekszik a leg-
tökéletesebben ellátni. Így vezet-
te le az 1938-as eucharisztikus 
kongresszust.

A második világháború már 
előre jelezte az Egyház feletti feke-
te fellegeket, mely nem csupán az 
Egyház számára hozott fordula-
tot, hanem az egész ország számá-
ra is. Erről beszél Mindszenti bí-
boros úr mellett, ezt érzik mind-
ketten. Mária napok, búcsúk, ál-
lamosítás, iskolák bezárása. 1948. 
december 26-án letartóztatják a 

hercegprímást. Az egyházmegyét 
Drahos János veszi át. 1950. jú-
nius 15-én meghal. Az utódot a 
kommunista vezetés nevezi ki, de 
a kanonoki testület nem engedel-
meskedik Rákosinak, és Meszlé-
nyi Zoltánt emelik az egyházme-
gye élére. Ez megpecsételi sorsát. 
Alig két hét telik el, június 29-én 
letartóztatják. A kommunista ve-
zetés nem tűri az engedetlensé-
get. Saját emberét akarja látni az 
egyházmegye élén, akit már be-
törtek, és aláírta az együttműkö-
dést a rendszerrel. Néhány hónap 
eltűnés, mely a kihallgatás, verés, 
megtörés ideje. Nem tudnak ve-
le mit kezdeni. Kistarcsára viszik, 
ahol magánzárkába teszik és hó-
napokon keresztül verik, kihall-
gatják. Egyszerűsége, céltudatos-
sága és hűsége az Anyaszentegy-
házhoz mindennél erősebb. 1951. 
március 4-én agyonverik. Halot-
ti anyakönyvét csak 1954-ben ál-
lítják ki. Sírhelyét a sírásó jegy-
zi meg, és még egy keresztet is 
tesz fejfának, hogy megjegyez-
ze az utókor számára, ki nyug-
szik ezen a helyen. 1956 elsöpör 
felette. Nem szabad beszélni róla. 
1966-ban engedélyezik, hogy át-
vigyék földi maradványait az esz-
tergomi bazilika altemplomába. 
Személyében vértanút köszönthet 
a világegyház a boldogok között. 
A sort, melyet Szent István nyitott 
meg, és a szentek sokasága folyta-
tott, most megkoronáz egy vérta-
nú szent, hogy az Ő és szent elő-
deinek példája vezesse tovább a 
magyar népet egy szebb világ felé.

Nem véletlen, hogy Minden-
szentek előtti napon van a bol-
doggá avatás. Így megyünk mi 
ünnepelni a templomba elsején, 
de így megyünk a temetőbe is. 
Ünnepeljük a mennyország lakó-
it, és imádkozunk elhunytainkért, 
hogy ők is részesüljenek a dicső-
ségben. Olvassuk a Szentírás-
ban „Szent és üdvös dolog az el-
hunytakért imádkozni”. Ne feled-
kezzünk el erről. A gyertya, me-
lyet meggyújtunk, magát Jézust, 
a feltámadt Üdvözítőt jelenti szá-
munkra. Jézus a világ világossá-
ga. A virág a szeretet jele, melyet 
a sírra helyezünk. Az élő virág je-
lenti az életet, mely vár az Isten-
ben elhunytakra, azokra, kikre 
szeretettel emlékezünk, mert ők 
is szerettek. A fény felé tekintünk, 
mely halottak estéjén bevilágítja 
az eget, és mutatja az utat. Meg-
erősít minket a hitünkbe, és új re-
ménnyel tölt el minket.

Összekapcsolódik az ég és a 
föld. A mennyország és a feléje 
haladók élete. Kövessük a szen-
teket, kik bevilágítják a magyar-
ság életét, új és új erőt adnak ne-
künk. Imádkozzunk elhunytain-
kért, hogy legyenek segítőink zen 
a zarándok úton, mely bennünket 
is az Isten országa felé vezet.

Galsi János
plébános

Dicsőség a szenteknek, örök 
élet az elhunytaknak!

tek az Élelmezési Világnapot. A 
magyarországi megemlékezés 
helyszíne a Magyar Mezőgaz-
dasági Múzeum volt. A világ-
napnak évente változó, de egy, 
az élelmezéssel, élelmiszerter-
meléssel kapcsolatos téma meg-
vitatása is külön aktualitást ad. 
Az idei tanácskozás Élelmiszer-
biztonság a válság idején címet 
viselte. Gráf József földműve-
lésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter megnyitója után egye-
temi oktatók, kutatóintézetek 
munkatársai tartottak előadást, 
amelyek után Mária Kadlečiko-
vá átnyújtotta a 2009. évi World 
Food Day kitüntetéseket. A 29. 
Élelmezési Világnapon FAO 
bronz medállal tüntették ki 
Hubai Imre agrárvállalkozót, a 
biogazdálkodás legjelentősebb 
nagykunsági úttörőjét. Az ag-
rármérnök (nagy)gazdát a na-
pokban kértük meg egy rövid 
beszélgetésre. 

- Hány, a pályán eltöltött év 
eredményeit ismerték el ezzel a 
nem túl szokványos helyről jött 
kitüntetéssel?

- Negyvenegy évvel ezelőtt 
kezdtem. Kezdettől fogva nö-

vényvédelemmel foglalkoz-
tam, tehát az az alapszakom. 
A későbbiekben állattenyész-
tés és vállalatgazdálkodás-sza-
kon végeztem az egyetemen. A 
munkában minden alkalom-
mal környezetkímélő eljáráso-
kat és technológiát alkalmaz-
tam, illetve vezettem be. Ilyen 
volt például a hígtrágya sza-
bályozott elhelyezése, amit a 
volt munkahelyemen, a Május 
1. TSz-ben alakítottam ki, és 
ez a módszer még mindig mű-
ködik. Az eltelt évek alatt gui-
nea-i, ukrán, görög gazdák-
kal, vállalkozások szakembe-
reinek mutattam be a lehetsé-
ges módszereket.

- És hát a tudás átadása 
másban is megnyilvánult. Ön 
és a családi vállalkozásuk itt a 
mi térségünkben a biogazdál-
kodás egyik legrégibb és legte-
kintélyesebb képviselője.

- Húsz éve foglalkozunk 
biogazdálkodással, ebből már 
tíz éve, hogy ellenőrzött, be-
jelentett biotermelést folyta-
tunk. Amikor elkezdtük, még 
semmiféle támogatást nem ad-
tak rá, szakmai elkötelezett-
ségből vállalkoztunk a bioter-
melésre és ahogy mondtam, 

tíz éve már ellenőrzött bio-
gazdák vagyunk. (Támogatást 
egyébként az Unióba lépésünk 
után kaptunk.)

- Mondjuk meg azt is, hogy 
önök kezdték meg itt a biogaz-
dálkodás népszerűsítését, a kép-
zések, termékbemutatók szerve-
zését. Ennek a számos tanácsko-
zás, bionap és egyéb emlékezetes 
esemény is az eredménye.

- A Biokultúra Egyesület ré-
gióelnöke vagyok, immár a 
második ciklusban. A két cik-
lus alatt a kistermelők, köze-
pes nagyaságú illetve nagygaz-
daságok modellezését is vállal-
tuk, vagyis javaslatot tettünk 
technológiára, gazdálkodásra, 
támogatásra és mindvégig az 
volt a célunk, hogy a termelők 
mindig a legjobb megoldást 
válasszák a biogazdálkodás so-
rán. A legújabb eredményünk, 
hogy Ukrajnában – Verbőcön 
– harmincegy gazdával meg-
alakítottuk a helyi biocsopor-
tot, ami tulajdonképpen a mo-
dell jelenti az ukrajnai gazdál-
kodóknak.

- A kitüntetéshez gratulá-
lunk, és további jó munkát kí-
vánunk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Elismerés az Élelmezési Világnapon
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Kunhalom Polgári Kör

November 2-án, hétfőn 
fél hattól a Déryné MIK el-
ső emeleti klubtermében a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola hittan-
tanárai lesznek a kör meghí-
vott vendégei. Nagytiszteletű 
Koncz Tibor vezető-lelkész, 
Nt. Nagy Béla és Szabó Ildi-
kó lelkészek, hittantanárok a 
szeptemberben indult gimná-

ziumi hittanórákon szerzett 
eddigi tapasztalataikról és to-
vábbi terveikről beszélnek az 
érdeklődőknek, s válaszolnak 
a jelenlévők kérdéseire.

A reformáció, mindszentek 
és a halottak napja ünnepei-
hez kapcsolódó összejövetel-
re mindenkit szeretettel hív a 
Kunhalom Polgári Kör!

V. Gy.

Hittanórák a gimnáziumban

Hatalmas piros autó száguld, 
sziréna vijjog, kék fény villog. 
Jönnek a tűzoltók! Összeszorul 
a szívünk. Valahol baj van. A 
híradóban balesetet mutatnak. 
A sérülteket ki kell szabadítani 
az összetört járműből. Jönnek a 
tűzoltók! Özönvízszerű esőzés, 
eldugult árkok; a vihar tépte fák 
ágai veszélyesen lógnak a házte-
tők, járdák felett. Jönnek a tűz-
oltók!

De kik ezek az emberek: Ho-
gyan és hol készülnek fel erre a 
sokrétű tevékenységre?

Ezekre a kérdésekre kap-
tunk választ szeptember 21-én, 
ugyanis az Életet az éveknek 
klub tagsága látogatásra érke-
zett a tűzoltó laktanyába. Lévai 
Kálmán alezredes úr fogadott 
bennünket. A barátságos elő-
adó teremben elmondta, hogy a 
tűzoltóság ez évben ünnepelte 
megalakulásának 85. éves év-
fordulóját. Ismertette továbbá, 
hogy hány fővel végzik munká-
jukat és milyen technikai esz-
közök állnak rendelkezésük-
re. A személyi állomány fiatal, 
jól felkészült tűzoltókból áll, 
továbbképzésük rendszeres. A 
technikai eszközök modernek 
és arra törekszenek, hogy azt 
mindig bővítsék. A városban 
lévő iskolákkal szoros kapcso-
latban vannak. A diákok közül 
tűzoltó egységeket szerveztek, 
akik országos versenyeken évek 
óta eredményesen szerepelnek. 
Büszkén mondta a parancsnok 
úr, hogy ma már olyan tűzoltó-
ik is vannak, akik az iskolában 
szerették meg ezt a munkát és 
ma már ez a hivatásuk.

A tájékoztató után megte-
kintettük a laktanyát, pihenő-
helyeket, könyvtárt és termé-
szetesen a vezérlőterem műsze-
reit is, ahova a hívások befut-
nak. Állandó ügyelet van, baj 
esetén azonnali riasztást alkal-
maznak. A környező területek-
kel szoros kapcsolatot tartanak, 
és ha kell, segítenek a bajban.

Élvezettel hallgattuk meg a 
tájékoztatót, de még inkább 
ámulattal néztük a technikai 
eszközöket.

A mi emlékeinkben a tűz-
oltóság eszköztára: ló vontat-
ta lajtoskocsi, tűzoltó sisak, né-
hány vödör és fejsze volt.

Milyen  hosszú utat kellett 
megtenni, amíg eddig elér-
tünk!

A tájékoztatókat egy bemuta-
tó követte. Riasztás után azon-
nali indulás két kocsival. A hi-
vatásos állomány felkészültsé-
ge a bemutatón példás, gyors 
és pontos volt. Mindenki tud-
ta, mi a feladata és mennyi idő 
áll rendelkezésükre a felkészü-
léshez. A gyakorlat során be-
mutatták azt is, hogyan kell 
égő autóból kimenteni a sérül-
teket. Erre sajnos az életben is 
sokszor sor került, hiszen váro-
sunk a 4-es főút közelében van.

A jelenlévők véleménye egy-
öntetűen az volt, hogy ezek az 
emberek a mindennapok hősei. 
Vigyáznak ránk, nemegyszer 
kockáztatva testi épségüket és 
sokszor az életüket is.

A tűzoltóság tagjai mindent 
megtesznek azért, hogy váro-
sunk lakossága nyugodtan él-
jen. Ha baj történik, azonnal a 
helyszínen vannak és segítenek.

Ezért érthetetlen, hogyan le-
het szórakoztató a tréfából té-
ves riasztás miatt feleslegesen 
kivonuló tűzoltó autó látványa? 

Értelmes, felelősségteljes em-
ber nem játszik mások életével. 
Sok tragédiának egy hanyagul 
eldobott csikk, egy rossz he-
lyen, vagy időben rakott tűz 
az oka. Odafigyeléssel sok bajt 
megelőzhetünk!

Klubunk tagsága nevében 
tisztelettel köszönjük Lévai 
Kálmán alezredes úrnak és a 
bemutatót tartó állomány min-
den tagjának, hogy betekint-
hettünk a tűzoltóság életébe, és 
munkájukról sokat megtudhat-
tunk.

Kívánjuk, hogy továbbra is 
jó erőben, egészségben végez-
zék felelősségteljes munkáju-
kat. Köszönjük, hogy vigyáz-
nak városunkra és annak lakó-
ira. Élményekben gazdagodva 
töltöttük ott az időt.

Kovács Pálné 

Látogatáson a Szabó Ágoston 
Tűzoltó laktanyában

Az ünnepség résztvevői 
Szentpéteri Eszter előadó-
művész és művésztanáraink 
műsora után az 1956 októbe-
rének karcagi eseményeire, a 
vértelen forradalom résztve-
vőire emlékeztek, és a Forra-
dalmi Munkástanács bronz-
táblájánál helyezték el a ke-
gyelet virágait. „Minden év-
ben ezen a napon, szívünkben 
kegyelettel emlékezünk a már-
tírokra, akik életüket adták a 
szabadságért – mondotta Ko-
vácsné Kerekes Katalin kép-
viselő, a koszorúzási ünnep-
ség szónoka. - Talán elgon-
dolkodunk azon, hogy mi, a 
béke nemzedéke mit tehet-
nénk, hogy hazánk, nemze-
tünk sorsa jobbá váljék. S ha 
eljutunk addig, hogy ez a kér-

dés megfogalmazódik ben-
nünk, az első nagyon fontos 
lépést máris megtettük”, s a 
kérdésre: mit tehetnénk a kö-
zösségért, hamar megszületik 
a válasz is.

A városházi ünnepséget kö-
vetően az Északi temetőben 
Kemény Pál, a forradalom és 
szabadságharc mártírjának 
sírján gyújtottak mécseseket.

- e -  

Földes László, azaz Hobo, új-
ra szóló lemezzel jelentke-
zik, amely a napokban került 
vagy kerül a boltok polcai-
ra – ezt azért írom így, mert 
még nem volt szerencsém 
megvásárolni a sokat sejte-
tő Circus Hungaricus címmel 
ellátott albumot. Ezt a hiá-
nyosságot hamarosan pótol-
ni fogom, de addig is érde-
mes néhány mondatban szót 
ejteni a Hobo Blues Band Bo-
londvadászat című legutóbbi 
sorlemezéről, amely a tavalyi 
évben jelent meg. De kezd-
jük az elején!

Az 1978-ban ala-
kult HBB-nek több si-
keres korszaka volt 
az elmúlt 30 év folya-
mán. Az első ismer-
tebb felállásban Ho-
bo mellé olyan zené-
szek sorakoztak fel, 
mint Kőrös József (gi-
tár), Póka Egon (bas-
szusgitár), Szénich Já-
nos (gitár), Döme De-
zső (dob) és 1979-től 
a legnagyobb magyar 
blues torok Deák Bill 
Gyula. Ez a felállás 
rögzítette a Középeu-
rópai Hobo Blues című de-
bütalbumot, amellyel rögtön 
beírták magukat a magyar 
rocktörténelembe. A ’80-as 
években aztán olyan zené-
szek fordultak meg a csapat-
ban, mint Tátrai Tibor, Tóth 
János Rudolf, Fuchs László, 
vagy Solti János. Több sike-
res nagylemez után 1984-ben 
elkészítették, és Szikora Já-
nos rendezésében színpadra 
is állították a Vadászat c. al-
bumot. 

A szakirodalom a magyar 
rocktörténet egyik legjelen-

tősebb alkotásának tekin-
ti ezt a lemezt. Ez így is van, 
de az utóbbi tíz évben sokan 
megjegyezték, hogy milyen jó 
volna, ha mai technikával új-
ra kevernék, vagy esetleg újra 
rögzítenék a korongot, mert 
az eredeti anyag hangzása 
nem volt a legtökéletesebb. 
És lőn, tavaly a HBB jubileu-
mi évének keretében a Deb-
receni Csokonai Színház újra 
színpadra állította a művet a 
már említett Bolondvadászat 
címmel, melynek zenei anya-
ga a bemutatóval párhuza-

mosan CD-n is megjelent. A 
lemezhez csatoltak számos, a 
nyolcvanas években még be-
tiltott szerzeményt is, va-
lamint olyan dalokat, ame-
lyek később, a rendszerváltás 
környékén más lemezeken is 
megjelentek. Ilyen például A 
vadászok kivonulása, Farkas-
vadászat, vagy épp a Faludy-
féle Villon fordítás, a Balla-
da a senkifiáról. Bőven foly-
tathatnánk még a sort, hiszen 
hatalmas zenei anyagot vet-
tek föl a két diszk-en megje-
lent albumhoz. Bár Deák Bill 

nem szerepel ezen a kiadvá-
nyon, ettől függetlenül min-
denképp egy értékes és kiváló 
hangzású lemezről beszélhe-
tünk. Itt szólnunk kell azok-
ról a zenészekről is, akik fel-
játszották a dalokat, hiszen a 
HBB történetének egy újabb 
sikeres felállásáról van szó, 
amely tíz éven keresztül kí-
sérte Hobót. Fehér Géza (gi-
tár), Hárs Viktor (basszus-
gitár, bőgő), Nagy Szabolcs 
(billentyűs hangszerek) és 
Gyenge Lajos (dob) mindan-
nyian kiváló zenészek. Sem-

mit nem vettek el az 
eredeti album zenei 
tartalmából, és nem is 
játszották, vagy díszí-
tették túl az új válto-
zatot sem. Egyszerű-
en mesterien játszot-
ták fel az anyagot.

Hobo azonban szá-
mos helyen átalakítot-
ta, aktualizálta a da-
lok szövegét, a szá-
mok sorrendjébe is 
belenyúltak néhány 
helyen, de ez sem vált 
a mű kárára, hiszen 
több mint húsz év telt 
el az első változat óta 

és a lemez címe is Bolond-
vadászat lett. Szerintem már 
csak a betiltott dalok miatt is 
hiánypótló alkotásról van szó. 
Sajnos a Fehér Gézáék -féle 
formáció már nem zenél Föl-
des mellett, az idén viszont a 
Pannónia Fesztiválon Billel, 
Tátraival, Pókával és Soltival 
állt színpadra a HBB egyko-
ri csapata. Arról nincs infor-
mációm, hogy mi lesz a band 
további sorsa, de hamarosan 
megveszem a szólóalbumot és 
majd arról is beszámolok.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Őszi zene

A forradalom és a köztársaság ünnepén
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A Györffy István Általános 
Iskola pedagógusai október 
16–19-ig kiránduláson vettek 
részt Székelyföldön. Vendég-
látónk a székelykeresztúri Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola 
tantestülete volt.

Utazásunk célja, hogy fel-
elevenítsük és erősítsük a két 
iskola közötti baráti kapcsola-
tot. Néhány keresztúri és kar-
cagi kolléga már ismerősként 
üdvözölte egymást, de a több-
ségünk új ismeretséget kötött. 
Látogatásunk során betekin-

tést nyertünk az iskola mun-
kájába, életébe, megbeszéltük 
a kapcsolattartás további lehe-
tőségeit.

A szakmai programok mel-
lett lehetőségünk volt a város 
nevezetességeinek megtekin-
tésére is. Elkalauzoltak ben-
nünket Petőfi körtefájához, 

érdekes kiállítást tekintettünk 
meg a felújított városi múze-
umban.

A helyi látnivalók után ven-
déglátóink távolabbi helyekkel 
ismertettek meg minket.

Sokáig fogjuk emlegetni a 
kőrispataki Szalmakalap mú-
zeum látnivalóit és lelkes ide-
genvezetőjét, a döbbenetes lát-
ványt nyújtó elárasztott falut. 
Egész napos kirándulást tet-
tünk a Gyilkos–tóhoz, a Békás 
szoroshoz. Nagy élmény volt a 
havas hegytető látványa.

A Bucsin-tetőn gyerekként 
hógolyóztunk. Lenyűgözött 
mindenkit a csodálatos táj, a 
parajdi sóbánya.

A 4 nap alatt jellegzetes szé-
kely ételekkel is kedvesked-
tek nekünk, így megkóstol-
hattuk a puliszkát, a pánkót, 
a csorbalevest és a zakuszkát. 

A búcsúestét Énlakán, egy ha-
gyományos kis székely falu-
ban töltötte a két tantestület 
jó hangulatban. Meggyőződ-
hettünk róla, hogy a székelyek 
vendégszeretete határtalan.

Köszönjük az iskola igaz-
gatónőjének, Simó Ildikónak, 
kollégáinak, Jakab Enikőnek, 
Antal Zoltán esperes úrnak, a 
program megszervezését, le-
bonyolítását, valamint Simó 
Bélának és feleségének az él-
mény dús idegenvezetést. És 
nem utolsó sorban köszönjük 

iskolánk igazgatójának, Szecs-
kó Alfrédnak, hogy lehetővé 
tette a kirándulás megvalósí-
tását.

A mihamarabbi viszontlátás 
reményében váltunk el!

A Györffy István Általános 
Iskola tantestülete

SZÍNHÁZBÉRLET
I. előadás

Karcagon a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban
2009. november 4-én (szerdán) 19 órakor
a budapesti Turay Ida Színház bemutatja:

Eisemann - Szilágyi: ZSÁKBAMACSKA 
- zenés vígjáték - 

Főbb szerepekben: Bencze Ilona, Bozsó József, Vásári Mó-
nika, Sajgál Erika,

Kiss Zoltán, Benkő Péter.
Az előadásra szólójegyek 2.500 és 2.000 Ft-os áron váltha-

tók a Művelődési Központ I.emeleti irodájában. 
A 2009/2010-es évadra szóló színházbérletek korlátozott 

számban még válthatók! 
Információ: 59/503-224-es telefonon

Látogatás Székelykeresztúron

A Múzeum 1956 Emlékére 
Közhasznú Alapítvány 2009 
áprilisában országos pályáza-
tot hirdetett a forradalom és 
szabadságharc 53. évfordu-
lója alkalmából. Két külön-
böző kategóriában is lehetett 
nevezni: írásbeli pályaművel, 
illetve ’56-os témájú verssel 
vagy prózával.

Az írásbeli pályaműveket 
a pályázó diákoknak saját is-
kolájuk olyan személyiségéről 
(névadó, tanár, diák) kellett 
elkészíteniük, aki tevékenyen 
részt vállalt a helyi vagy or-
szágos ’56-os eseményekben. 
A pályázat másik kategóriá-
jában, a vers-és prózamon-
dó versenyen pedig magyar 
költők a forradalom és/vagy 
a megtorlás témakörében írt 
művével lehetett nevezni.

Én mindkét kategóriá-
ban leadtam a nevezésemet 
idén szeptember végén. Pá-
lyamunkám főszereplőjének 
Csíkos Sándort választottam, 

aki 1956-ban a karcagi Gábor 
Áron Gimnázium 1. osztá-
lyos tanulója volt. November 
4-e után aktívan részt vett 
az ellenállásban, guminyom-
dájával röplapokat készített, 
melyeket a városban terjesz-
tett. December elején bukott 
le unokatestvérével és né-
hány osztálytársával együtt. 
Később még a Legfelsőbb Bí-
róságon is kellett tanúskod-
nia. Végül 1957 áprilisában 
hosszas fegyelmi tárgyalások 
után Csíkos Sándort eltávolí-
tották a karcagi gimnázium-
ból. Eleinte úgy tűnt, sehol 
sem folytathatja tanulmánya-
it, de végül, ahogyan ő fogal-
maz, nagy hazugságok árán, 
a debreceni Fazekas Mihály 
Gimnáziumban folytatta ta-
nulmányait. Azóta elismert 
színművész lett, jelenleg a 
debreceni Csokonai Színház 
művésze.

A pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetésére 2009. 

október 22-én, a budapes-
ti Baár-Madas Református 
Gimnázium dísztermében 
került sor. Az írásbeli pálya-
művem a 15 beérkezett pá-
lyamunkából I. helyezett lett, 
s a díjat Bognár Nándor új-
ságírótól, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem tanárától 
vehettem át. A vers-és próza-
mondó versenyen 50 jelent-
kező közül 7. helyezést értem 
el, s a jutalomkönyvet Hűvös-
völgyi Ildikó színművésznő, a 
zsűri elnöke nyújtotta át ne-
kem.

Nagy élmény volt számom-
ra, hogy egy ilyen nívós ver-
senyen is megmérettethettem 
magam. Köszönöm felkészítő 
tanárom, Bojtos Gábor, vala-
mint Csíkos Sándor színmű-
vész segítségét.

Kele János
A Karcagi Nagykun 

Református Gimnázium
12. B osztályos tanulója

Karcagi diák nyerte az országos 1956-os 
történelmi emlékversenyt

Halottak napja közelettével a Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola Diákönkormányzata kilátogatott a Déli te-
metőbe, és tiszteletét tette Tekintetes Nemes Kálmán Sándor 
karcagi születésű reformkori politikus, egykori Jászkun al-
kapitány síremlékénél. Bogdi Papp Sándor egykori karcagi 
királyi közjegyző írásából tudjuk, hogy Kossuth Lajos 1849. 
január 5-én Kálmán Sándor házában szállt meg.
Tekintetes Nemes Kálmán Sándor sírjánál a diákönkor-
mányzat tagjai elhelyezték a megemlékezés virágait, mécse-
seket gyújtottak, majd megkoszorúzták a síremléket.

Emlékezés

Meghívó
A „Gyermekünk Mosolya-Egészséges Gyermekekért” 

Alapítvány és
a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálat
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2009. november 07-én, szombaton 14,00 órakor 
kezdődő

OVI GÁLÁRA,
amely a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

földszinti termében kerül megrendezésre.
A gálán városunk minden óvodájából műsorral 

kedveskednek óvodásaink
és az óvónénik.

Felnőtt jegy: 500 Ft – Gyermek jegy: 250 Ft
Kérjük támogassák az alapítványon keresztül a karcagi 

óvodásokat.
Az alapítvány kiemelten közhasznú, az adomány

után adókedvezmény érvényesíthető.
Adószám: 18829417-1-16

Számlaszám: 10404522-45211869-00000000
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kapható:

Halász Andrásné Tel: 59/312-203. Gulyás Ferencné: Tel: 
59/503-324
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„A kereszt a keresztény vallás szimbóluma. Feszület; ke-
reszt, rajta a megfeszített Krisztus alakja.” (Corpus)

(Értelmező szótár)

Karcagon több nagyobb, nyilvános keresztet és feszületet 
ismerünk, valamennyi a r. kat. egyházközséghez tartozó te-
rületeken található. Mindenszentek közeledtével ezek közül 
kerestünk fel néhányat.

1. Szőlős-halom vagy Kálvária (halom)
Régen a városon kívülre esett, csak 1769 után, a betelepülő 

katolikus családok részére osztottak itt házhelyeket. A róm. 

katolikus egyházközség kapta meg. Körülötte létesült az első 
katolikus temető, a halmon pedig ekkor, az 1770-es évek ele-
jén állították fel az első keresztet, és a temetői lélekharangot. 
A kálvária (vagyis Jézus utolsó útját és szenvedéseit bemutató 
útvonal) kialakítására 1847-ben tettek javaslatot, de a munka 
csak 1850-ben kezdődött. Ekkor épültek a stációk a halom-
ba vágott út mellett. A Golgotát idéző három kereszt elé 1851-
ben állították fel a fiát sirató Mária szobrát. Az évtizedek óta 
gondozatlan és lepusztult Kálváriát 1993-ban építették újjá. 
Ma már sajnos csak két keresztje van meg.

2. Az Ó- és az 
Újkatolikus temető 

feszülete

A régi katolikus temető 
„megtelése” után, 1825-ben az 
egyházközség új temető nyitá-
sát kérelmezte a város elöljá-
róságánál. A helyét a Borjúdű-
lő mögött, a Ködmön-ér túl-
só partján húzódó magas, víz-
mentes hátságon mérték ki. 
Ez ma az Ókatolikus temető. 
A 19. század második felétől 
a kezdetben kicsiny katolikus 
közösség gyarapodásnak in-
dult, s ezzel együtt a temető-
kert bővítése is szükséges volt. 
Így bővítették ki az apró görögkeleti temető mögötti résszel. A 
20. század elején újabb bővítésre lett szükség, ekkor nyitották 

meg a Borjúdűlő szomszédsá-
gában az Újkatolikus temető-
nek nevezett kegyeleti helyet. 
Az Ókatolikus temető feszü-
letét 1998-ban állították hely-
re, felirata szerint a katolikus 
hívek az önkormányzat segít-
ségével. Pár éve a korpuszt le-
lopták róla, azóta méltóságtel-
jes kőkereszt. 

Az Újkatolikus temető bar-
násszürke kőből faragott fe-
születét valamikor a két világ-
háború között állították. A vé-
sett felirat nagy része már alig 
kivehető, és lekoptatta az idő 
az állítás évszámát is.

3. Feszület a Kápolna-halmon
Az Ókatolikus temetőről ír-

tuk, hogy ez a terület látható-
an jól kiemelkedik a környe-
zetéből. Ezért is volt alkalmas 
arra, hogy már réges-régen 
megtelepedjen rajta az ember. 
Igazolja ezt a hosszú földhát 
keleti végén emelkedett réz-
kor végi vagy bronzkor eleji 
halom is. Erre a 11-13. század-
ban itt létesülő falu közössége 
templomot épített, a templom 
környékét, a halom oldalát 
pedig temetőnek használta. A 
leletek tanúsága szerint még a 
tatárjárás, vagyis a kunok it-
teni megtelepedése előtt volt 
ez. A tatárjáráskor a település 
elpusztult és nem is épült újjá, bár bizonyára a templomának 
düledékeiről már a 16. században is Kápolnás-halomnak em-
legették. Amikor 1872-ben gyalogos zászlóalj került Karcag-
ra, a domb oldalában lőteret alakítottak ki. Az ekkor végzett 
földmunkák hozták a felszínre a templom és a temető marad-
ványait. A Horváth Pál alezredes által gondosan vezetett, és 
rajzokkal is láthatóvá tett feljegyzések 1990-es évekbeli elem-
zése igazolta, hogy Árpád-kori falu temetője pusztult el ak-
kor. A súlyosan rongált és elhordott halom ma magánterület, 
Illés Tóth Kálmán bácsinak van itt kertje. Ahogy pár évvel 
ezelőtt elmondta, még manapság is jöttek felszínre öreg cson-
tok és tégladarabok. A régi temető megjelölésére ő állította a 
képen látható feszületet. Köszönjük neki.

4. Feszület a Füredi út mellett
Sajnos nem tudni kik és mikor állították ide a feszületet, 

de régen itt lehet, mert közismert pont a határban. „Jézuske-
reszt” néven ismeretes, a Füred felé vivő utat keresztező föld-
utat pedig „Jézus keresztút”-nak emlegetik. Idősek elmondása 

szerint még az 1910-es években is ezen a Füredi úton mentek 
Egerbe a búcsújáró karcagi katolikusok. Talán ezért állították 
ide a feszületet, vagy talán az egyházközségnek volt itt föld-
je? Ma már nem tudni. A feszületet az önkormányzat 2009-
ben felújíttatta, jelenleg Kiss Mihály mezőgazdasági vállalko-
zó tartja rendben a környékét.

Az összeállítást készítették:
Pánti Ildikó képviselő

Dede Géza – fotó
Elek György - helytörténész  

Keresztek és feszületek Köszönet a 
támogatásért

A Karcagi Diáktűzoltó Szö-
vetség köszönetet mond mind-
azoknak, akik SZJA-juk 1%-át 
felajánlották a Szövetség részé-
re. A befolyt összeg: 115.946 Ft 
volt, melyet ifjúsági tűzoltóink 
munkavédelmi sisakjainak be-
szerzésére, valamint ifjúsági ver-
senycsapatunk utasbiztosítására 
használtunk fel. Várjuk továbbra 
is támogatásukat.

Adószám: 19222071-1-16
A Karcagi Diáktűzoltó Szö-

vetség köszönetet mond mind-
azoknak, akik Iparűzési adójuk 
1%-át felajánlották a Szövetség 
részére. A befolyt összeg: 8.255 
Ft volt, melyet ifjúsági tűzoltóink 
munkavédelmi sisakjainak be-
szerzésére használtunk fel. Vár-
juk továbbra is támogatásukat.

Adószám: 19222071-1-16
A Karcag és Térsége Tűzvé-

delméért Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik 
SZJA-juk 1%-át felajánlották az 
Alapítvány részére. A befolyt 
összeg: 58.706 Ft volt, melyet a 
II. Szent Flórián Vers– és Próza-
mondó Verseny járulékos költ-
ségeinek kifizetésére fordítot-
tuk. Várjuk továbbra is támoga-
tásukat.

Adószám: 18837799-1-16

Pályaválasztási - és 
munkavállalási 

tanácsadás a Karcagi 
Ifjúsági Házban

- Bizonytalan vagy a továbbtanulást 
illetően?

- Nem tudod eldönteni, melyik szak-
terület lenne a számodra megfele-
lő?

- Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, 
érdeklődésedre, képességeidre?

- Megerősítést szeretnél kapni a pá-
lyaelképzeléseid helyességéről? 

- Munkahelyváltáson töröd a fejed?
- Esetleg teljesen más hivatás állna 

hozzád közelebb?
Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási 

tanácsadó várja jelentkezé-
sedet az alábbi napokon:

2009. november 6.
2009. november 13.
2009. november 20.
Szolgáltatásaink:
-  munkavállalási tanácsadás
-  pályaorientáció
-  álláskeresési technikák
-  önéletrajzírás
- kommunikációs gyakorlatok
A tanácsadás 14-17 óráig tart!
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem!
 A szolgáltatás munkaközvetítést 

nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhető-

ségeken:
Tel.: 59/300-857
E-mail: 
ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-359-5070.

Karcagon családi ház 4 szobás, 
2 fürdőszobás, tetőteres, klímás, 
több fajta fűtési lehetőséggel, 
ipari árammal, fúrott kúttal, sze-
relő aknás alsó épülettel több 
generációnak sürgősen, áron 
alul eladó, ill. vállalkozásra is al-
kalmas. Budapesti csere is érde-
kel.  Tel.: 06/20-669-5366. 

2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11,5 M Ft. Tel.: 06/70-310-1751 
v. 06/30-245-7147.

Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.

Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 
(délelőtti órákban).

Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 
100 m²-es családi ház eladó. 
(Padlófűtés, kandalló, műhely 
van.) Tel.: 59/401-447 (16 óra 
után).

Tanya eladó melléképületekkel, 
2400 m²-es bekerített gyümöl-
csös kerttel. Villany, víz, köves-
út van. 25 q gátszéna eladó. Tel.: 
06/30-229-8516.

Régi típusú (részben felújított) 
családi ház eladó. Kg., Takács P. 
u. 11. Érd: a helyszínen vagy tel.: 
06/20-327-4525.

Eladó – bármilyen állapotú - 
kis paraszt házat keresek havi 
részletfizetésre. Lehet komfort 
nélküli is, lebontásra váró. Tel.: 
06/20-358-2348.

Eladó 2 szobás földszinti, felújí-
tott, most festett, parkettás, új 
konvektoros, új fürdőkabinos la-
kás. Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 
06/30-301-5886. 

Karcagon, a városközpontban, 
a Madarasi út 16. sz. alatt eladó 
954 m²-es telken 100 m²-es fel-
újítandó ház műhellyel, hátsó 
épülettel. Tel.: 06/30-393-9013.

Karcag, Délibáb utcán régi típu-
sú palatetős ház eladó (2 szoba, 
konyha, fürdőszoba, központi 
fűtés, veranda). Tel.: 06/30-218-
2827.

3 szobás, I. emeleti lakás eladó 
vagy kisebbre cserélném. Tel.: 
06/30-722-7127.

Garázs a Kaiser mögött kiadó. 
Tel.: 59/314-866.

Szolnokon, a Széchenyi város-
részen eladó v. hosszú távra ki-
adó II. emeleti részben felújí-
tott, egyedi hőfokszabályzós, 
erkélyes 51 m²-es 2 szobás, ét-
kezős lakás. I.ár: 6.200.000 Ft. 
Garázzsal együtt is megoldható. 
Tel.: 06/30-630-5803.

Karcagon 3 szoba + nappa-
lis családi ház sürgősen eladó. 
Budapesti csere is érdekel. Tel.: 
06/30-409-4218.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csalá-
di ház eladó. U.itt cefre van sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 óra után).

Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: 30/546-4990.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő 
bűnözés, kevesebb baleset.. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu

Fűkaszáló gép és 1 db cserép-
kályha eladó. Tel.: 59/311-477.

Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 
db gyermek bicikli pótkerék-
kel, 1 db irodai forgószék. Tel.: 
0670/613-6765.

42-es méretű menyasszonyi ru-
ha eladó. Tel.: 06/30-647-7357.

16 részes Zsolnay teáskészlet el-
adó. Tel.: 06/30-384-0490. 

Eladó 2 db megkímélt állapot-
ban lévő fotel. Tel.: 06/30-903-
5227.

1 hetes Hévízi üdülőjog 4 sze-
mély részére 4*-os apartman 
hotelban eladó. Tel.: 06/30-583-
4708. 

200 l-es fagyasztószekrény el-
adó. Tel.: 59/314-831.

1930-as évekbeli hálószoba-
bútor (2 ágy, 2 szekrény, 2 éjje-
li szekrény, 1 tükrös szekrény); 
1 vitrines szekrény (2,20 m hos-
szú); 1 polcos és 1 akasztós szek-
rény; szőlődaráló; szőlőprés és 
mustfokoló eladó. Tel.: 06/30-
586-8213.

Eladó 4 db Dunlop autógumi új, 
téli, sport: 185/65/14; 2 db nagy 
leánder; bőrdzseki; vesztern 
csizma; öltöny; ingek; esőkabát 
+ nadrág; gumicsizma; bakancs; 
biblia; énekes könyv; papírpénz; 
fürdőszobatükör új. Tel.: 06/30-
995-6929.

A Tarattyó úton 3,3105 ha 
67,85 AK szántóföld eladó. I.ár: 
1.860.000 Ft. Tel.: 59/300-356.

„Hull a fának a levele” később a 
hópihe. Mindkettőre felkészül-
het erős kötésű cirok- és vessző-
seprűimmel. Kapható a karcagi 
piacokon vagy a Takács P. u. 9/a. 
sz. alatt Jani bácsinál.

Tíz mázsa tavaszi árpa; szemes 
kukorica kis és nagy tételben, 
valamint 3 fejes szovjet eke el-
adó. Érd.: Kg., Madarász I. u. 16/
a.

Eladó 1 db gyalupad, 1 db üst-
ház. Tel.: 06/30-503-2884.

Vegyes tüzelésű bojlert kere-
sek megvételre. Ajánlatokat a 
06/30-985-4098-as telefonszám-
ra várok.

2 db jó állapotban lévő gyer-
mek heverő eladó. Tel.: 06/30-
545-6653.

Vásárolnék diófa furnéros poli-
túrozott, vagy lakkozott (nem 
poliészteres) felületű ruhásszek-
rényt anyagnak 3.000 Ft-ig. Tel.: 
06/30-963-5073

Állat
Kiváló külső adottságokkal ren-
delkező 8 hetes sziámi cicák el-
adók. Tel.: 06/70-397-9127.

Birminghami (börmingemi) ga-
lambok eladók vagy postaga-
lambra ill. húsgalambra cserél-
hetők. Tel.: 70/326-7291.

Szolgáltatás
Kedves Szülők! Karcagon, az 
Ágota utca 15. sz. alatt hama-
rosan nyíló családi napközink-
be várjuk szeretettel 2-10 éves 
korig gyermekeiket. Amit kí-
nálunk: családias környezet, 
személyre szóló gondoskodás, 
maximum 7 fős csoportok, ru-
galmas nyitva tartás, egész na-
pos és fél napos ellátás, rend-
szeres, illetve időszakos játszó-
házi programok. Ha felkeltet-
tük érdeklődésüket, hívjanak 
a 70/590-9540 vagy a 30/675-
6540-es telefonszámon.

HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324.

Biológia, kémia korrepetálást 
vállalok. Tel.: 06/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.

Öregek gondozását, takarítást 
vállalok. Tel.: 59/401-447 (16 óra 
után)

Motoros láncfűrésszel fakivágást 
és felvágást vállalok hazaszál-
lítással vidékről is! Tel.: 06/30-
336-6142.

Gépjármű
Eladó Babetta 207; 210 és Suzuki 
Echo. Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés

Asztalitenisz

Kosárlabda
Megyei férfi 
bajnokság

A Karcagi SE férfi csapata 
az elmúlt hétvégén megkezd-
te mérkőzéseit a megyei baj-
nokságban. A tornarendszer-
ben zajló bajnokságba 9 csapat 
nevezett. Az első fordulóban a 
csapat Szolnokon az OLAJ KK 
IFI és a Szolnoki HEMA csa-
pataival találkozott. Csapatunk 
mindkét mérkőzésen meggyő-
ző fölénnyel győzött ellenfelei-
vel szemben.

A következő fordulóban, no-
vember utolsó hétvégéjén, ha-
zai pályán tovább növelhetik 
majd győzelmeik számát kosa-
rasaink.

Szolnoki Olaj KK U18 - 
Karcagi SE 31:114 (13:20, 5:33, 
5:31, 8:30)

Karcagi SE: Kiss J. 8/6 
p.,Erdei J. 33/3 p., Ábrahám Sz. 
6 p., Tóth I. 8 p., Vincze M. 11 
p.

Csere: Hajdú G. 6 p., Simon 
L. 9/3 p., Koncz M. 8 p., Kovács 
M. 9 p., Mile G.10 p., Mészáros 
A., Kovács Zs.6/3 p.,

Karcagi SE - Szolnoki HE-
MA 104:50 (32:10, 17:11, 34:10, 
21:19)

Karcagi SE: Erdei J. 12/3 p., 
Ábrahám Sz. 5 p., Mile G. 21 p., 
Tóth I. 6 p., Vincze M. 12 p.,

Hajdú G.4 p., Simon L.12 p., 
Koncz M.10 p., Kovács M. 10 

p., Mészáros A. 2 p., Kovács 
Zs.10/3 p.,

Edző:Fodor Csaba

SENIOR Országos 
Bajnokság

Szolnokon rendezték meg a 
SENIOR, azaz 35 év feletti spor-
tolók számára kiírt kosárlabda  
Bajnokságot. Ezen a tornarend-
szerben zajló bajnokságon Kar-
cag képviseletében részt vett egy 
női, és egy férfi csapat is. A me-
zőnyt a valamikor NB. I-ben, 
NB. II-ben vitézkedő kosarasok 
alkották Szegedtől Székesfehér-
várig. A karcagiak remekül sze-
repeltek, a férfiak Szolnok-Sze-
ged-Kiskunfélegyháza csapatai 
legyőzése után a döntőben a Bé-
késiek ellen is győztek, s első he-
lyezést értek el.

A csapat tagjai: Kiss János, 
Pásztor György, Kovács István, 
Erdei József, Tóth Imre és Fo-
dor Csaba voltak.

A női csapat Sopron-Mis-
kolc legyőzése után a vendéglá-
tó Szolnokkal már nem bírtak, 
így a negyedik helyet szerezték 
meg.

A csapat tagjai: Örlős And-
rea, Lőwinger Katalin, Tapasz-
tó Ágnes, Elek Ildikó, Kurucz 
Anita, Nádházi Marica és Nagy 
Olga voltak.

További szép sikereket e kor-
osztálynak a jövőben.

Hajrá Karcag!

Kováts DSE Karcag – Já-
noshidai SE 9:9

A hatodik fordulót játszot-
ták le a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola tornatermében. 
A karcagi Kováts DSE ellen-
fele a jánoshidai SE asztalite-
niszezői voltak.

A karcagi csapat eredmé-
nyei: párosban: Skumáth Ist-
ván és Kovács Sándor 1 győ-
zelem; egyéniben: Sku máth 
István 3 győzelem, Kovács 
Sándor 3 győzelem, Szlo-

vik Ferenc és Péter László 1-1 
győzelem.

Az élcsoporthoz tartozó Já-
noshida együttes ellen nagy 
küzdelemben sikerült a kar-
cagi csapatnak döntetlen-
re kihozni a mérkőzést. Ez 
az eredmény reményt ad az 
újonc karcagi együttesnek a 
biztos bentmaradáshoz.

A legközelebbi hazai mér-
kőzés november 14-én 10 
órakor a szentesi Kinizsi csa-
patával lesz.

B. I.

Észak-Alföld „A” csoport NB. III. bajnokság 

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Iskola nevelőtestülete és Szülői Közössége tiszte-
lettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2009. november 

21-én 19 órai kezdettel az iskola 
Őszi Alapítványi báljára 

az intézmény tornatermébe.
A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért 

Alapítványt támogatjuk, mely az iskola udvarán épülő teniszpálya építé-
séhez járul hozzá. Belépő 4.000 Ft/ fő

A műsorban fellépnek az iskola tanárai és diákjai. A zenét a DIOPTRIÓ 
együttes szolgáltatja. Az ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. gondoskodik.

A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel várja Önt a tombola.
Kérjük részvételi szándékát 2009. november 18-ig jelezze!

Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Október 31. szombat
 Coco Chanel
 Feliratos francia életrajzi 

dráma
November 3. kedd
 Hajsza a föld alatt
 Amerikai krimi
Október 6. péntek

Gyors meló
Feliratos francia film
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2009.október 30. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10 Könyvbemutató a Városi 

Csokonai Könyvtárban
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Interjú Dr. Fazekas Sándor 

polgármester úrral
 Karcagi hírek
 - Lovasnapok
 - Kurucz Testvérek birkózó-

verseny
 - Baleset a négyesen
 Háttér
 Vendég: Szabó Katalin
20.10  Városunk október 23-ai 

megemlékezése
 Önkormányzati ülés
 Koszorúzás

2009. november 3-4. kedd/szer-
da

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám

 Istentisztelet a Kunok I. vi-
lágtalálkozóján

19.10  Megyei tükör
19.30  Jótékonysági koncert
 Vadász István, Koppány Má-

ria
20.00  Fürdő Show
 KNZ és Andy
 Gici Tamás bűvész
21.15  Nótaszó

2009. november 05. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10  Egészségnap a Betániában
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Önkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Anyakönyv
Születés

Czinege Anikó – Kiss-Pál 
Gábor
Kg., Madarász I. utca 26. 
 Olivér
Németh Mária – Ordas Ti-
bor
Kg., Villamos utca 24. 
 Zsanett

Halálozás
Bártfai Sándor
 Karcag (1940.)
Özv. Farkas Józsefné (G. Kis 

Mária)
 Kg., Kuthen utca 12.
Ifj. Mile János
 Karcag (1954.)
Nagy Istvánné (Lajter Mar-

git)
 Karcag (1927.)
Szűcs Zsuzsánna
 Kisvénkert (1936.)
Tóth Pálné (Bréti Etelka)
 Karcag (1930.)

Tiszafüred – Karcag 1:2 
(0:1)

Tiszafüred, 300 néző. Jv.: 
Rozsnoki (Osváth, Domosz-
lai)

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Nagy R., Ebekeme, 
Sindel, Bujdosó, Nagy D., Er-
dei (Varga L.), Kardos (Haj-
dú T.)

Játékos-edző: Orosz István
A második percben Szo-

boszlai kapáslövését Móga a 
kapu fölé tenyerelte. A har-
minchatodik percben Kardos 
fejjel megcsúsztatta a labdát 
és Sindel a kifutó kapus mel-
lett a bal alsó sarokba gurí-
totta (0:1). A negyvenhetedik 
percben egy partdobás után 
Serucza lövését Móga bravúr-
ral megfogta, de közben meg-
sérült. A hetvenötödik perc-
ben Lévai elhúzott a bal ol-
dalon és az alapvonal közelé-
ből visszagurított Sindelnek, 
aki a léc alá bombázott (2:0). 
A hetvenkilencedik perc-
ben Mester jobbról beadott 
Bozsónak, aki a jobb felső sa-
rokba fejelt (1:2). 

Jók: Klein ill. Sindel, Buj-
dosó, Nagy R., Móga

Orosz István: Úgy érzem, 
ennyivel jobb volt a karcagi 
csapat.

Antal István: A jobb erők-
ből álló Karcag szerencsével 
nyert.

Ifjúsági mérkőzések
Tiszafüred – Karcag 0:3 

(0:1)
Góllövők: Kály, Fodor B., 

Lippai
U 13-as korosztály: Karcag 

– Kiskunmajsa 2:3
Góllövők: Mészáros K., 

Szabó E.
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Kiskunmajsa 4:1
Góllövők: Lázók S., Szőke 

R., Varga K., Berczi G.

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság 

Agrosprint Karcag II. - 
Tiszaszentimre 2:6 (1:1)

Karcag, 100 néző. Jv.: Tö-
rök J.

Agrosprint Karcag II.: 
Bartha, Kovács I., Méhes, 
Szabó I., Czinege, Kovács I., 
Varga J., Varga Zs., Bíró Cs., 
Laboncz J., Oláh

Cserék: Lajkovics Z., Ko-
vács II.

Játékos-edző: Varga Zsolt
Góllövő: Varga J. (2)
Varga Zsolt: A második 

félidőben 5 perc alatt elment 
a „hajó”.

B. I.

U-9-es regionális 
bajnokság 

A harmadik forduló mér-
kőzéseire Diósgyőr műfüves 
pályáján került sor. A karca-
gi csapat a mérkőzések folya-
mán, a helyzetek tömkelegét 
kihagyva, összesen hat pon-
tot szerzett. Ezzel előnye egy 
pontra zsugorodott a DVTK-
val szemben. Javításra nov. 7-
én lesz lehetőség, ugyanis csa-
patunk hazai pályán fogad-
ja ellenfelét. A csapat tagjai: 
Erdős R., Csontos Gy., Balajti 
J., Karsai B., Tóth R., Molnár 
J., Nagy J., Czombos B., Ma-
dar G., Kovács P., Kiss S., Ko-
vács G., Czinege T., edző: An-
tal Lőrinc 

A bajnokság állása 
1. Karcag 31p 
2. Diósgyőr 30p 
3. Kazincbarcika 25p 
4. Eger 17p 
5. Füzesabony 16p 
6. Pásztó 11p 

Antal Lőrinc 

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 30. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Október 31. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva

November 1. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

November 2. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

November 3. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 4. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

November 5. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

November 6. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári 
ügyelet

12

Október 22-én délután 
a Penny Market parkolójá-
ban parkoló személygépko-
csi ajtaját nyitotta ki ismeret-
len személy és az ülés mögül 
egy DELL típusú laptopot, 
személyes iratokat, valamint 
egy Nokia és egy Sony Erics-
son S302/SL típusú mobiltele-
font tulajdonított el. A lopási 
kár 350 ezer, a rongálási kár 
30 ezer forint.

Október 23-án éjsza-
ka az egyik utcán egy Wart-
burg típusú személygépkocsi-
ban szundikált a tulajdono-
sa, s egyszer csak arra ébredt, 
hogy 5-6, számára ismeretlen 
személy állta körbe az autót. 
Szidalmazták őt, majd a mo-
torháztetőre felugorva berúg-
ták a szélvédőt. Berúgták to-

vábbá a két oldalsó első üve-
get is, valamint megpróbál-
ták a hátsó szélvédőt is, de az 
nem sikerült. A rongálási kár 
40 ezer forint.

Október 24-én reggel egy 
román állampolgár haladt 
személygépkocsijával Debre-
cen felől Szolnok irányába, 
amikor az előtte haladó gép-
kocsi előzésébe kezdett. Mivel 
rosszul mérte fel a távolságot, 
így a szemből érkező személy-
gépkocsi elejével frontálisan 
ütközött, majd a menetirá-
nya szerinti bal oldali útárok-
ban felborult. A baleset során 
a járművekben utazó három 
személy nyolc napon belül 
gyógyuló  könnyű sérülése-
ket szenvedett, a kár 2,4 mil-
lió forint.

VIII. Nemzeti 4x4 Trophy Bajnokság

Karancskeszin rendezték meg a VIII. Nemzeti 4x4 
Trophy Bajnokság IV. futamát. Ebben a kategóriában 7 
versenyző állt rajthoz, köztük a karcagi színeket képviselő 
ifj. Béres Attila-Nagy Kálmán kettős. Az első futamban – 
Gellénházán – a II. helyezést, a második futamban – Fedé-
mesen – III. helyezést, a harmadik futam – Borsodszádon 
– szintén III. helyezést értek el. Most sikerült nekik az első 
helyezést „elcsípni”. Ezzel a győzelemmel – holtversenyben 
– az első helyen állnak az összesítésben. Még az idén két 
futamot rendeznek meg. A két karcagi versenyző remény-
kedik, hogy sikerül legalább a dobogón végezni.

B. I.

Kitüntetések
Az 1956-os Szabadságharc és Forradalom 53. évfordulója 

alkalmából, valamint a Köztársaság kikiáltásának 20. évfor-
dulója alkalmából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitány dicséretben és jutalomban részesítette Dr. Kecs-
kés István r. főhadnagyot, Antalóczi János r. alezredest, Dáni-
el Zsolt r. főtörzszászlóst. Főmunkatársi címet adományozott 
Kosztyóné Serfőző Nikoletta közalkalmazottnak.

A Karcagi Rendőrkapitányság vezetője kiemelkedő munká-
jának elismeréseképpen jutalomban részesítette Kacskó Lász-
ló r. őrmestert, Nagy Tímea Judit r. századost, Buzalka Gábor 
r. törzsőrmestert, Ábrahám Péter r. törzsőrmestert, Tóth Im-
re r. törzszászlóst, Bézi Lajos r. törzsőrmestert.
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