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November 27-én általános 
közmeghallgatással egybe-
kötött ülésre került sor a Vá-
rosházán. Az ülés előtt Dobos 
László polgármester a kép-
viselők és az önkormányzat 
nevében köszöntötte Kurucz 
István vállalkozót, aki októ-
ber 23-án a gazdaság érde-
kében kifejtett kimagasló, 
példamutató tevékenységé-
ért Magyar Gazdaságért Dí-
jat vehetett át Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter-
től.

A napirend megtárgyalása 
előtt néhány mondatban be-
mutatkozott Schwarcz Tibor 
az Akácliget Fürdő nemrég 

kinevezett igazgatója, aki rö-
viden vázolta a városi strand 
népszerűsítése érdekében ki-
dolgozott stratégiát.

A közmeghallgatás kereté-
ben egy lakossági hozzászó-
lás a rezsicsökkentéssel és a 
közmunkaprogrammal kap-
csolatban hangzott el, melyre 
Kovács Sándor adott választ. 
A képviselő kiemelte, tud-
ja, hogy a közmunkáért adott 
juttatás jelenleg nem egy ma-
gas összeg, de a segélynél még 
így is jobb. A rezsicsökken-
téssel kapcsolatban a képvise-
lő – utalva arra, hogy nem az 
ő szakterülete – röviden el-
mondta, hogy mely szolgálta-

tások területén érezheti a la-
kosság jelenleg a csökkentés 
hatását.

Szintén a közmeghallga-
tás keretében Szepesi Tibor a 
Déryné Kulturális Központ 
igazgatója is felszólalt. Ő a 
Kisújszállási úti vasúti átjáró 
(Déli temető mellett) gyakori 
meghibásodásáról beszélt. El-
mondta, hogy az elmúlt évek 
során rengetegen tapasztal-
ták, hogy az irányítóberende-
zés lámpái vagy nem működ-
nek, vagy folyamatosan piro-
san villognak, úgy hogy köz-
ben nem is jön vonat. Nemrég 
viszont szemtanúja volt egy 
olyan esetnek, amikor a hosz-
szú várakozást megunva egy 
autós áthajtott az átkelőn, 
azonban a vonat pár pillanat 
múlva megérkezett. Baleset 
ugyan nem történt, de sajnos 
megeshetett volna. Kérte az 
önkormányzatot, hogy tegye-
nek lépést az ügyben. Nyester 
Ferenc a műszaki iroda veze-
tője ennek kapcsán elmondta, 
hogy többször egyeztettek a 
vasúttal a problémát illetően, 
de eddig teljesen megnyugta-
tó választ nem kaptak.

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermun-
kások emléknapján a gulágok áldozataira emlékezve koszorút he-
lyezett el Dobos László polgármester és Gyurcsek János alpolgár-
mester a kommunizmus áldozatainak emléket állító kopjafánál.

Nyitott kapukkal várta a di-
ák okat november 28-án a Kar-
cagi Járási Hivatal. A városhá-
zán Hodos Julianna hivatal-
vezető köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Dobos László 
polgármestert, Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselőt és Do-
bos Lászlónét, a meghirdetett 
rajzpályázat zsűri tagjait, va-

lamint Kissné Soós Ágnest, a 
KLIK Karcagi Tankerületének 
vezetőjét, a diákokat és a taná-
raikat. 

Szólt a járás megalakulásáról, 
s néhány mondatban ismertette 
a feladatait. Mint elhangzott, a 
járási hivatalba érkező emberek 
számára az a fontos, hogy gyor-

san és hatékonyan elintézhessék 
az ügyeiket. 

- Ezért dolgozunk, s szeret-
nénk megmutatni minden ér-
deklődőnek, hogy miként folyik 
nálunk a munka – mondta a hi-
vatalvezető, majd a rajzpályázat 
díjait adták át. 

Délután a középiskolásokat 
vetélkedőre várták. A diákok-

nak különböző feladatokat  – pl. 
lakcímbejelentés, jogosítvány 
ügyintézés – kellett végrehajta-
niuk. A versenyt a Szentannai 
Gimnázium Törpök csapata 
nyerte, a díjat Pádár Lászlóné, 
Kenderes polgármestere és 
Hodos Julianna adta át részük-
re.

Hivatalok Napja

A részletes program a 4. oldalon olvasható
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Várakozás 
Kelet felől

Advent a keresztény liturgiában a 
várakozás ünnepe, és a reménységé. 
Nem erről akarok írni, de most min-
denképpen meg kell említeni ezt a 
vallási, kultúrtörténeti hagyományt, 
mert furcsa hírek érkeznek Ukrajná-
ból, ahol más az államvallás és az ad-
vent. Újra valamiféle forradalmi han-
gulat tartja lázban az embereket, új-
ra megjelentek a narancs színű sátrak 
a kijevi főtéren, és a rendőri brutali-
tás is. Kissé ambivalens érzelmekkel 
nézzük a kamerák által keretbe fog-
lalt valóságot: egyrészt megértjük az 
EU-t elutasító kormányzatot, másrészt 
nem egészen értjük a tömegek nagy 
EU-vonzalmát, hiszen éppen rogya-
dozik a brüsszeli építmény, noha elég 
jól megvannak a benne helyet fogla-
ló képviselő urak/hölgyek (tisztelet a 
kivételnek). Nem vagyok benne biz-
tos tehát, hogy sokkal jobban járnának 
keleti szomszédaink az EU-val, mint 
Putyin Oroszországával. Mindeneset-
re, szó se róla, hogy Klicskó nehézsú-
lyú ex box-világbajnok pártja, az Ütés 
elnevezéssel, Európa egyik legauten-
tikusabb nevű pártja, annak ellené-
re, hogy az ütéseket - egyelőre gumi-
botokkal kapják a tüntetők és néhány 
külföldi fotóriporter, aki csak úgy elve-
gyül a Die Presse vagy Observer kitű-
zővel a tömegben. Nem kétséges per-
sze, hogy Ukrajna európai ország, hi-
szen a Huszt és Raho útszakaszon egy 
régen felállított emlékmű is hirdeti az 
arra járó gyanútlan látogatónak, hogy 
bizony itt van Európa közepe. Ja, hogy 
a közállapotok és a közerkölcsök stb. 
távol állnak minden valamirevaló eu-
rópai kultúrhagyománytól? Ez sem 
gond, hiszen Brüsszel is kezd egyre tá-
volodni az európai keresztény érték-
rendtől. Ahogy olvasni lehet, van né-
hány olyan ország, ahol a kereszt vise-
lését is betiltanák, és népszavazásokat 
tartanak az egyneműek házasságáról. 
Vagy arról, hogy a bankelnökök fize-
tése több mint 12-szerese lehessen az 
egyszerű alkalmazottakénál. Ez utóbbi 
ugyan Svájcban volt. (Nem tudom, ha 
most Magyarországon ugyanebben a 
kérdésben népszavazást tartanának - 
mármint a banelnökök fizetéséről -, mi 
lenne az eredmény?)

Szóval a nagy európai dream egy-
előre valóban csak álom. Kíváncsi le-
szek jövőre, amikor megnyitják pl. a 
román munkavállalók előtt a brit ha-
tárokat, Cameron miniszterelnök mit 
mond majd az újévi köszöntőjében - 
nyomatékosabban? De kissé elkanya-
rodtunk Ukrajnától és a Klicskó párt-
tól. Görögországba is elrepülhetne 
mostanság különgépével Klicskó, ahol 
- ki érti ezt? - vörös zászlókkal vonul-
nak föl a neo-nácik, követelve az Arany 
Hajnal bebörtönzött tagjainak szaba-
don bocsátását! Hát nem tudom, le-
het, hogy - bár ez a név már szerepelt 
a történelemben - az Arany Horda job-
ban illene rájuk...

- ács -
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Adventi sorozat
A Mindig Van Remény Daga-
natos Alapítvány szeretne biz-
tosítani négy olyan alkalmat 
szerda esténként, ahol lehető-
ség van gondolatainkat őszin-
tén megosztani.
Mit jelent az Advent azok szá-
mára, akik magányosnak ér-
zik magukat akár a vásárlók 
tömegében is, akik pozitívabb 
jövőképet szeretnének (kétsé-
gektől a remény felé), akiknek 
ez az év az örömök mellett fáj-
dalmat is hozott, akik az ün-
nep igazi lényegét szeretnék 
megélni?
Ezen alkalommal szeretnénk 
tartani egy szerény megven-
dégeléssel egybekötött meghitt 
karácsonyi megemlékezést is.
Az előadások időpontjai:  de-
cember 11. és december 18.
Kezdési időpont minden al-
kalommal: 16:30 óra.
Az előadások helyszíne: Kar-
cag, József A. u. 2.
Előadó: Dr. Szabó János (tör-
ténész, pszichológus, teoló-
gus).

Adventi hangverseny
A katolikus templomban decem-

ber 14-én (szombaton) 15 órakor. 
Készüljünk együtt lélekben is a ka-
rácsonyi örömhírre!

Közreműködnek a Laurus művé-
szeti iskola növendékei és tanárai, 
valamint az óvónők kórusa.

Szervezők

Küldöttek figyelem!
A Karcagi Nagykun Horgász-

egyesület vezetősége felhívja az 
egyesület mandátummal rendelke-
ző küldötteit, hogy 2013. decem-
ber 10-én kedden 17 órára küldött 
értekezletet hív össze a beszámoló 
küldött közgyűlés előkészítése céljá-
ból, melynek helyszíne a Pártok Há-
za emeleti tanácskozó terme. Megje-
lenésükre feltétlen számítunk!

Értesítés
A Karcagi Nagykun Horgász-

egyesület vezetősége értesíti az 
egyesület tagjait, hogy a 2013. évi 
fogási naplók leadásának végső ha-
tárideje 2014. január 10.

A leadást személyesen kell teljesí-
teni az egyesület irodájában az aláb-
bi időpontok valamelyikén: decem-
ber 09., 13., 16., 20., 23. és 30-a, vala-
mint 2014. január 03., 06., 09. és 10-
e 15:00 és 18:00 óra között.

A közmeghallgatást köve-
tően tizenhat napirendi pon-
tot tárgyaltak meg a képvise-
lők. Több városi rendelet mó-
dosításáról is szavaztak. Töb-
bek között törvényi változások 
miatt módosításra került a 
Karcag Városi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló rendelet, va-
lamint az idegenforgalmi adó-
ról szóló többszörösen módo-
sított rendelet is. Az utóbbi-
val kapcsolatban mindenképp 
megjegyzésre szorul, hogy 
az önkormányzat nem eme-
li a helyi idegenforgalmi adó 
mértékét, úgy, ahogy más adót 
sem szándékoznak emelni, 
vagy bevezetni.

A Képviselő-testület még 
a tavalyi évben határozatban 
döntött a 100-as vasútvonal 
rekonstrukciója miatt szüksé-
gessé vált Laktanya kerítés át-
helyezéséről, valamint a be-

kötőút és az átereszek kiépíté-
séről. A kivitelezési munkák 
során szükségessé vált a gáz-
fogadó áthelyezése is. A kivi-
telező felmérte a munka költ-
ségét, amelyet ezen az ülésen a 
testület jóváhagyott és egyút-
tal meghozta azt a határoza-
tot, melynek értelmében meg-
rendelik a kivitelezés elvégzé-
sét. Az áthelyezés bruttó költ-
sége 480.600 Ft-ba kerül.

A képviselők döntöttek a te-
lepülési értéktár és a Települé-
si Értéktár Bizottság létreho-
zásáról. Az értéktár és a hoz-
zá tartozó bizottság felada-
ta a magyar nemzeti értékek 
és a hungarikumok azonosítá-
sa, összegyűjtése és gondozá-
sa. A Karcagi Értéktár Bizott-
ság három tagja: dr. Bartha Jú-
lia, dr. Nagy Molnár Miklós, 
és Györfi Sándor. Dobos Lász-
ló polgármester hamarosan tá-
jékoztatja a megyei közgyűlés 
elnökét a meghozott döntésről.

-dh-  

Élő betlehemes 
kiállítás

A Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola nevelői és di-
ákjai szeretettel meghívnak 
minden kedves gyermeket 
és felnőttet a marista isko-
lában 2013. december 13-
án megnyíló élő betlehe-
mes kiállításukra. A jele-
netek megtekinthetők 1000 
órától 1200 óráig, illetve 1400 
órától 1530 óráig. Az élőké-
pekben a Jézus születésé-
hez kapcsolódó evangéli-
umi jeleneteket elevenítik 
meg a gyermekek.

Látogatóinknak kis cse-
megével és meleg teával 
kedveskedünk.

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

A marista iskola nevelői 
és diákjai

Ügyfélfogadás a Karcagi Járási 
Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2013. decem-
ber 24-i és a 2013. december 27-i munkaszü-
neti nap körüli munkarend változás miatt a 
Karcagi Járási Hivatalban az ügyfélfogadás 
rendje az alábbiak szerint valósul meg:
-  december 06. (péntek) munkanap, ügyfél-

fogadás  8:00-12:00,
-  december 07. (szombat) munkanap, ügy-

félfogadás szünetel,
-  december 21. (szombat) munkanap, ügy-

félfogadás  8:00-12:00,
-  december 24. (kedd) munkaszüneti nap,
-  december 27. (péntek) munkaszüneti nap.

Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna

hivatalvezető

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ 
KARCAGON

Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Időpont: 2013. december 13. (péntek)

Belépődíj: 200 Ft/fő, kétéves korig ingyenes. 

Program:
18:00-19:00 APRÓK TÁNCA

a nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak.

19:00-22:00 TÁNCHÁZ
az ifjak és örökifjak részére.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A rendezvény az NKA Közművelődés és Népművészet Kol-
légiuma támogatásával valósul meg. 

Betekintő
A Karcagi Általános Isko-

la KOVÁTS MIHÁLY Tagis-
kolája szeretettel hívja a leen-
dő első osztályosokat és szü-
leiket „Karácsonyi hangulat-
ban” című 2013. december 
9-én 9:00 órakor kezdődő in-
teraktív kézműves foglako-
zására a Kálvin u. 9. sz alatti 
épületben.

A foglakozást vezeti: 
Nyíriné Kátai Katalin, a kéz-
műves szakkör vezetője.

Várjuk az iskolánk és prog-
ramjaink iránt érdeklődőket!

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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Par la men ti Nap ló

Ritka alkalom, amikor a 
sajtótájékoztató jó néhány 
szereplőjének életkora egy 
év alatt van. Mégis ez történt 
hétfőn, amikor az új babaköt-
vény program ismertetésé-
re került sor. Hiszen kikről is 
szól a program? Azokról a ba-
bákról, akiknek születéséhez 
az állam ezentúl magasabb tá-
mogatást fog adni, mint eddig. 
Mivel a kormány kiemelt fon-
tosságúnak tartja az öngon-
doskodást, ezen belül a gyer-
mekek jövőjéről való gondos-
kodást, ezért továbbra is tá-
mogatni kívánja a fiatalokat 
és ösztönözni a szülőket, hoz-
zátartozókat, hogy gyermekük 
jövőjéről már születésüktől 
fogva gondoskodjanak hosz-
szú távú megtakarítás formá-
jában.

A kezdeti, 42.500 forin-
tos állami támogatás minden 
gyermek számára jár, az új ba-
bakötvény viszont jutalmazza 
azon szülők fáradozásait, akik 
gyermekük jövőjéről aktívan 
gondoskodnak. Azon szülők 
és hozzátartozók, akik úgyne-
vezett Start-számlát nyitnak 
gyermekük számára, az állam 
az inflációt meghaladóan ka-
matprémiumot fizet. A szám-
la tehát olyan, mint egy állam-

papír, egészen a gyerek nagy 
koráig folyamatosan kamato-
zik, a befizetésekhez pedig az 
állam évente jóváírást, támo-
gatást ad, 10 százalékos mér-
tékben, maximum 6.000 fo-
rintig.

Nézzünk példát a babaköt-
vényre! A számítások szerint, 
ha valaki havi 5.000 forint 

támogatást fizet be a gyer-
mek számlájára, akkor a gye-
rek nagykorúvá válásakor, va-
gyis amikor 19 éves korában 
hozzájuthat a pénzhez, mint-
egy két és félmillió forintot 
tud kézhez kapni. Ha a befize-
tés ennél magasabb, 10.000 fo-
rint havonta, akkor körülbelül 
4 millió 300 ezer forinthoz jut 
a fiatal.

Hol lehet nyitni? A szülők-
nek, hozzátartozóknak csak 
egyszer kell a Kincstár ki-
rendeltségeiben személyesen 
megnyitnia gyermeke részé-
re a Start-számlát. Ezt köve-
tően már csak a további be-
fizetésekre érdemes gondot 
fordítania, amelyet átutalási 
megbízás formájában is meg-

tehet. A kötvény nem jár le a 
gyermek 18. évének betöltésé-
ig, tehát nem állhat elő olyan 
helyzet, hogy a lejárat után a 
szülő megfeledkezik a megta-
karítást új állampapírba fek-
tetni.

Már csak a babák kellenek, 
hogy legyen kiknek a jövőjéről 
gondoskodni!

Varga Mihály

Reklám a babáknak, befektetés a jövőbe

INFO: WWW.VIXI.CO.HU és KARCAGI BORHÁZ

Álláshirdetés

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. 
számviteli munkatársat keres 
karcagi munkahelyre az alábbi 
feltételekkel:

• Mérlegképes könyvelői végzettség
• Legalább 3 év eltöltött könyvelői gyakorlat
• Önálló munkavégzés
• Bérigény megjelölésével
• Azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezés: 
Fényképes önéletrajz beküldésével az alábbi címre: 
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. Kovács Szilvia  részére.

Beérkezési határidő: 2013. december 10.

Köszönet
Köszönetet mondunk a Múzeumkert Zrt. és a Bonanza 

bár és étterem vezetőinek és dolgozóinak az egészségügy-
ben dolgozók 6. nyugdíjas találkozójának színvonalas meg-
rendezéséért és a nagyon finom vacsoráért.

Adjuk körbe a szeretet lángját - mottóval tavaly szervezte meg 
először a a Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár és a Nagykunsá-
gért Civil  Fórum  Egyesület  a városi Adventi gyertyagyúj-
tást. A kezdeményezés sikeres volt. Így vasárnap a városháza 
dísztermében az ÉJFÉLI KIÁLTÁS GOSPEL KÓRUS koncert-
je után Kovács Szilvia alpolgármester az adventről és a de-
cemberi jeles napokról szólt, majd az adventi koszorún meg-
gyújtotta az első gyertyát. 

A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség il-
letékességi területén megalakult a három járási 
önkéntes mentőcsoport, melynek tagjai számá-
ra szombaton volt az alapkiképzés és eskütétel. 
A gyakorlat a Pillér Tüzépen volt, ahol homok-
zsákot pakoltak, nyúlgátat készítettek az önkén-
tesek.

Mint Lévai Kálmán, ezredes, a Karcagi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmond-
ta, a Karcagi Járásban Nagykun, a Kunhegyesi 
Járásban Kakat, a Tiszafüredi Járásban Tisza-tó 
elnevezéssel alakultak meg az önkéntes mentő-
csoportok. 

A gyakorlati képzés után a városházán Molnár 
László tű. alezredes pv. felügyelő tartotta az el-
méleti képzést a több mint hatvan önkéntesnek, 

akik között nyugdíjas tűzoltó, egészségügyi dol-
gozó, nyugdíjas és vízimentő is volt.

A kiképzés utáni ünnepélyes eskütételén részt 
vett Varga Béla ezredes, a Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója is, akitől megtud-
tuk, megalakultak megyénkben is minden járás-
ban az önkéntes mentőcsoportok, amelyek terü-
leti rendeltetésű polgári védelmi szervezeti for-
mában működnek. A TISZA Mentőcsoport az 
elsők között szerzett nemzeti minősítést.

Mint Lévai Kálmán elmondta, bár még eny-
he a téli idő, de ha a későbbiekben hirtelen nagy 
hómennyiség hullik, vagy tartósan nagyon hi-
deg idő miatt szükség lesz rá, a szombaton ki-
képzett mentőcsoportokat már be is vetik akár 
a hómentesítésnél, akár a lakosság ellátásának 
megszervezésénél, lebonyolításánál.

Katasztrófavédelem

Önkéntes mentőcsoport alakult
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Állatvédelem
Az év utolsó előtti össze-

jövetelét beszélgetéssel kezd-
ték a jelenlévők kedvenc ál-
lataikról: kutyákról, macs-
kákról, papagájról, nyúlról, 
mint emberi gondoskodást 
igénylő érző élőlényekről. A 
karcagiallatvedok.hupont.hu 
honlapon megszívlelendő idé-
zetek, beküldött képek, ver-
sek, gazdát kereső kutyák lát-
hatók, s megtalálható az egye-
sület számlaszáma is, hiszen 
főként adományokból tartja 
fenn magát.

A kör meghívott vendé-
ge Ábrahámné Kovács Mária 
Ibolya, ismert művésznevén 
Kovács Marika magyar dal-
énekes, a karcagi Pacsirta volt, 
aki a Kunkarcagi Állatvédő 
és Állatbarát Egyesület meg-
választott elnöke. Fő érdeklő-
dési körei a zene, a természet 
és az állatok. Szeretettel idéz-
te fel gyerekkorát: a Keservesi 
úton tanyán laktak, osztatlan 
általános iskolába járt, majd a 
karcagi gimnáziumban érett-
ségizett, s óvónő lett. Szülei 
elváltak, de tiszteletre, a kör-
nyezet tisztaságára tanította 
édesanyja. Nagymamája, Ke-
rékgyártó Péterné csipkeve-
rő, nagyapja, Rimaszomba-
ti Sámuel szűcs és tímár mes-
ter volt, aki szépen hegedült. 
Öccse, Kovács László fazekas 
mester, népi iparművész Kalo-
csán él családjával, mindenfé-
le hangszeren játszik.

Kovács Marika elénekelte a 
Kis kutya, nagy kutya kezdetű 
magyar népdalt, s elmondta, 
hogy édesanyjának szép tisz-
ta hangja volt, édesapja cite-
rán játszott, ő pedig már álta-

lános iskolás korában rengeteg 
magyar népdalt, nótát ismert, 
ezért ragadt rá a „Pacsirta” 
név. Együtt énekeltek tengeri-
hántás közben, disznótorkor, s 
a rádióból már az operettekre 
is figyelt.

Az énekesnő hosszabb ide-
ig Budapesten élt, három éve 
jött haza idős édesanyjához. 
Az Állatvédő Egyesület meg-
választott elnökeként dolgo-
zik 6-8 önkéntes munkatársá-
val és közmunkásokkal. Kö-
zel kétszáz kutyáról gondos-
kodnak, rengeteg időt tölt kint 
a telepen. Ez alatt óriási fejlő-
désen ment át a szervezet és a 
telephely, céljuk a menhellyé 
való fejlesztés. Nagy Istvánné 
Julika, önkéntes állatvédő 
szintén bekapcsolódott a be-
szélgetésbe, aki családjával 
együtt sok feladatot vállal. Saj-
nos, az állatok egy része bete-
gen kerül oda, az állatorvos-
oknak gyógyítani, nekik szo-
cializálni is kell őket. Kovács 
Marika egy munkabíró fiata-
labb vezetőnek szeretné átad-
ni a feladatot, amire már ki-
írták a pályázatot. Énekesként 
30 éves jubileuma lesz jövő-
re, ezért szeretne egy magyar 
nótákból és operettekből álló 
műsort megszervezni Karca-
gon, de Kínába is van előszer-
ződésük. Mindehhez jó egész-
séget és további tevékeny éve-
ket kívánunk!

December 9-én fél öttől a 
Déryné Kulturális Központ el-
ső emeleti klubtermébe sze-
retettel hívjuk a kör minden 
tagját év végi hagyományos 
ünnepi ülésünkre!

V. Gy.

Az Erasmus-program során 
Finnországba látogató csere-
diákok számára kihagyhatat-
lan lehetőség és feledhetet-
len élmény, hogy elutazhat-
nak Lappföldre. Jyväskyläi 
cserediákként nekem is le-
hetőségem volt arra, hogy 
busszal Lappföldre utaz-
zak, és közel egy hetet tölt-
sek Vasatokkában. Az utazást 
a külföldi diákok szervezete, 
az ESN bonyolította, és iga-
zán tartalmas programokon 
vehettem részt.

Már a Lappföldre vezető út 
során is több programot szer-
veztek nekünk, ami mozgal-
massá tette az amúgy hosz-
szú utat. Elsőként a Ranua ál-
latparkba mentünk el, amelyet 
csak a mi számunkra hama-
rabb kinyitottak. Az állatkert 
Lappföld állatvilágát mutatta 
be, és igazán érdekes élmény 
volt végigmenni a hóesésben 
az állatok között a fa pallókon. 
Aznap a jegesmedvék is iga-
zán játékosak voltak, így re-
mekül telt a két óra. 

Ranuából egyenesen 
Rovaniemibe utaztunk, a Mi-
kulás falujába. Ott teljesült 
gyerekkori vágyam, találkoz-

tam a Mikulással, aki magya-
rul köszönte meg a látogatást, 
majd képeslapot küldtem a 
Mikulás postahivatalából.

A hét so-
rán elutaz-
tam Norvégi-
ába, egy apró 
halászfaluba, 
Bugøy nesbe, 
amely a Jeges-
tenger part-
ján fekszik. 
Itt megkóstol-
tam a lazacle-
vest, miközben meséltek ne-
künk a hely történetéről, majd 
bemutatták nekünk a hely-
ben halászott királyrákokat. 
Természetesen a programból 
nem maradhatott ki a szauna 
és az óceán hideg vizében való 
megmártózás sem. Az élmény 
nem lett volna teljes, ha nem 
délután háromkor kezdett 
volna sötétedni, jelezve, hogy 
hamarosan beköszönt az iga-
zi tél, amikor heteken keresz-
tül nem kel fel a Nap.

A negyedik nap a lappok 
életébe nyertem mélyebb bete-
kintést: ellátogattam egy iga-
zi rénszarvas farmra Inariban, 
ahol bemutatták az egész cso-
portnak a rénszarvasok éle-
tét, a farm működését és azt, 
hogy hogyan készülnek a far-
mon élők a lappföldi télre. Stí-

lusosan az-
nap mínusz 
tíz fok alá 
süllyedt a hő-
mérséklet. A 
farmon le-
h e t ő s é g e t 
kaptam ar-
ra, hogy me-
getessem az 
egyik rén-
s z a r v a s t , 

majd beülhettem egy rénszar-
vas húzta szánba, amellyel tet-
tünk egy nagy kört. Nem csak 
a rénszarvasokról, a lapp kul-

túráról is sokat tanulhattam 
a farm tulajdonosaitól: forró 
teával vendégeltek meg min-
denkit, miközben meghall-
gathattam néhány tradicio-
nális lapp dalt, azaz joikut, il-
letve megismerkedtem a lapp 
kultúrával és szokásokkal is. 
A rénszarvasfarmról egyene-
sen a Siida múzeumba látoga-
tott a csoport, ahol még töb-
bet tanultam a lappok élet-
módjáról és életkörülménye-
iről. A múzeum állandó és 
időszaki kiállításai érdekes ki-
egészítést jelentettek a koráb-
ban meglátogatott állatpark 
és rénszarvasfarm után. Az 
utolsó, hazautazás előtti na-
pot Saaiselkä síparadicsomá-
ban töltötte a csapat, ahol ked-
vünkre szánkózhattunk Eu-
rópa legnagyobb szánkópá-
lyáján, körbenézhettünk a 
városban, vagy egyszerűen 
beülhettünk egy forró teára a 
szabadidőközpontban.

Összefoglalva a hét esemé-
nyeit, a lappföldi út feledhe-
tetlen élmény volt. Egyedül az 
északi fény hiányzott a teljes 
lapp élményből, azonban így is 
örülök a lehetőségnek, amelyet 
finn szakos egyetemistaként 
nem hagyhattam ki a Finnor-
szágban töltött félévem során.

Ládi Zsuzsa
Debreceni Egyetem hall-

gatója

Látogatás a Mikulás földjére
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Adventi szokások
A múlt héten elkészítettük az adventi koszorút a négy gyer-

tyával, és meggyújtottuk az első gyertyát is.
Azonban ebben az időszakban nemcsak az asztalon elhelye-

zett koszorú a jelkép. Az ajtóra felfüggesztett koszorú is az élet 
folyamatosságát szimbolizálja, jelzés a látogató számára, hogy 
a család otthon van, barátsággal fogadja a vendéget, s készül a 
közös ünneplésre.

Ezt a kopogtatót szalmakoszorú alapra készítettem. Élő és 
száraz levelekkel, ágakkal, termésekkel díszítettem, vagyis 
megint természetes anyagokkal dolgoztam. A natúr színek 
mellé most a bordó árnyalatait csempésztem be. Végül kicsi 
cserépharanggal és egy kicsi télapóval ékesítettem.

Arra bíztatok mindenkit, hogy kezdje el díszíteni otthonát, 
legyen fontos számára, hogy megőrizzük karácsonyi hagyomá-
nyainkat!

Nyíriné Kátai Katalin

Tisztelt jelenlegi, illetve jö-
vendőbeli Ügyfelünk!

2013. december 2-án ke-
rül kibocsátásra a speciáli-
san Start-értékpapírszámlá-
ra vásárolható Babakötvény. 
A gyermekeknek járó támoga-
tásokat, illetve a számlára tör-
tént befizetésekből szárma-
zó pénzösszegeket a Kincstár 
a kincstári Start-értékpapír-
számla szerződést kötött Ügy-
felei részére – automatikusan 
– az állam által kibocsátott 19 
éves futamidejű állampapírba, 
Babakötvénybe fekteti, mely 
állampapír a kibocsátó Állam-
adósság Kezelő Központ Zrt. 
Ismertetője, illetve Nyilvános 
ajánlattétele alapján az első 
sorozat esetében infláció felet-
ti 3 százalékos kamatprémiu-
mot biztosít a futamidő végé-
ig. 

Az új konstrukció lényege-
sen megkönnyíti a szülők és 
hozzátartozók számára gyer-
mekeik megtakarításainak ke-
zelését. A Babakötvény egy 
olyan egyszerű és átlátható 
befektetési forma, amely a pi-
acon kiemelkedő hozamot 
biztosít. A gyermekeik szá-
mára előtakarékoskodni szán-
dékozóknak így a lehető leg-
jobb választás: megkönnyít-
hetik vele a gyermek életkez-
dését, így például felsőfokú 
tanulmányainak megalapozá-
sát, pályakezdését, családala-
pítását segíthetik.

A Babakötvény legfőbb jel-
lemzői:

1 forintos alapcímletű;
19 éves futamidejű;
Változó kamatozású, az éves 

kamatozás mértéke az előző 
év átlagos fogyasztói árindexe, 
növelve az első sorozat eseté-
ben 3% kamatprémiummal;

Kamatjóváírás az első soro-
zat – 2032/S – esetében min-
den év december 02-án. Kö-
vetkező sorozatok esetében 

kamatjóváírás minden év feb-
ruár 1-jén;

A gyermek születési évéhez 
igazodó állampapír-sorozat, 
amely folyamatosan, a futam-
idő végéig megvásárolható;

Automatikus újrabefektetés 
lehetősége. A kamat összege 
az ügyfél állandó rendelkezése 
szerint automatikusan, a gyer-
mek születési évéhez igazo-
dó állampapírba kerül befek-
tetésre.

A Babakötvény első soro-
zata – 2032/S – kizárólag a 
2014. január 31. napjáig szü-
letett, a Magyar Államkincs-
tárnál Start-értékpapírszámlá-
val rendelkező gyermek javá-
ra vásárolható. A 2014. január 
31. után született gyermekek 
részére a születési évükhöz 
igazodó, évente kibocsátás-
ra kerülő 19 éves futamide-
jű állampapír vásárolható. 
A számlanyitás éve nem be-
folyásolja a gyermek részére 
megvásárolható állampapír 
kondícióit, hiszen az minden 
esetben a gyermek születési 
évéhez igazodik függetlenül 
a számlanyitás időpontjától.

A Babakötvényt a Magyar 
Államkincstár legkorábban a 
gyermek 18. életéve betöltésé-
nek napján visszavásárolja és 
a fiatal felnőtt részére a név-
értékkel és a felhalmozott ka-
matokkal növelt összeget kifi-
zeti.

A Magyar Állam évente, a 
Start-értékpapírszámlára ma-
gánszemély által befizetett 
összeg 10%-át, de maximum 
évi 6.000 Ft támogatást ír jó-
vá minden számlán. 

Amennyiben a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, akkor 
a számlájára történő szülői 
befizetés 20%-ának megfelelő, 
de maximum 12.000 Ft ösz-
szegű támogatásban részesül. 
Ugyanez a 12.000 Ft összegű 
támogatás illeti meg a nevelt 
gyermekeket is. 

A 2013. december 1-jét meg-
előzően, a Kincstárnál veze-
tett Start-értékpapírszámlán 
nyilvántartott, állampapír for-
májában meglévő követelése-
ket a szülők az adott állam-
papír lejáratáig tarthatják, a 
lejáratot követően, valamint 
a futamidő közbeni kama-
tok vonatkozásában a követe-
lés automatikusan a 2013. év-
ben kibocsátott 2032/S soro-
zatú Babakötvénybe kerül be-
fektetésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, 
hogy a szerződéskötéshez az 
alábbi dokumentumok szük-
ségesek: 

A számlát nyitó személy 
személyazonosságának és lak-
címének igazolására szolgá-
ló okmányok (személyi iga-
zolvány, vagy személyazono-
sító igazolvány, vagy útlevél, 
vagy gépjárművezetői enge-
dély kártya); 

Gyermek neve és személy-
azonosító adatainak közlése, 
gyermek lakcímkártyájának 
bemutatása;

Eredeti adóazonosító kártya 
az adóazonosító jelének igazo-
lására; 

A 2006. január 1-je előtt 
született gyermek esetében – 
a számlanyitás során – szük-
séges a gyermek adóigazolvá-
nyának bemutatása.

A számlanyitás kapcsán – 
az Ön kényelme érdekében – 
javasoljuk, hogy:

a családi pótlékra jogosult 
szülő járjon el az ügyintézés-
kor, megkönnyítve ezzel az 
adminisztrációt,

éljen az Ügyfélregisztráció 
nyújtotta lehetőségekkel, ez-
zel is jelentősen lerövidítve a 
számlanyitás folyamatát, to-
vábbá

vegye igénybe a Magyar Ál-
lamkincstár honlapján elér-
hető Online időpontfoglalás 
szolgáltatásunkat, melynek se-
gítségével Ön interneten ke-
resztül, előzetesen lefoglalt 
időpontban keresheti fel ál-
lampapír-forgalmazó ügyfél-
szolgálatainkat, így rövidebb 
várakozási idő mellett intéz-
heti ügyeit.

Budapest, 2013. december 6.

Magyar Államkincstár
www.allamkincstar.gov.hu

www.allampapir.hu

Babakötvény

Állampapír Értékesítési Pont
Karcag

Értékpapír- és TBSZ számlavezetéssel, állampapírok forgal-
mazásával, Start-értékpapírszámla vezetéssel, valamint Ba-
bakötvény értékesítéssel várja ügyfeleit.
Cím: Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 40. (a Városházán)
Telefon: 06/30-815-9069
Hivatali órák:

Hétfő, Szerda, Csütörtök 8 – 16
Péntek 8 – 12

Internet: www.allakincstar.gov.hu és www.allampapir.hu
E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Szombaton tartotta évzáró közgyűlését a Mozgássérültek 
JNSZ Megyei Egyesülete karcagi csoportja. A megjelenteket 
- köztük Kovács Szilvia alpolgármestert, Pánti Ildikó önkor-
mányzati képviselőt, dr. Urbán Szabó Bélát, a MOESZ megyei 
elnökét, Schwarcz Tibort, az Akácliget Fürdő igazgatóját, va-
lamint a társcsoportok vezetőit - Szekeres György köszöntötte, 
majd beszámolt az idei munkáról. Mint elhangzott, 950 tagja 
van a karcagi csoportnak, akik közül 200-300 fő aktívan részt 
vesz a rendezvényeken, kirándulásokon, csoportgyűléseken. 
Utóbbit mindig egy-egy háziasszony irányításával, közös est-
ebéddel tartották, melyen minden alkalommal 70-100 fő vett 
részt. Megtartották az anyák és az apák napját, voltak kirán-
dulni Gyomaendrődön és Egerben is. A csoportvezető jövőre is 
szeretne kirándulásokat szervezni tagjaiknak, hiszen sok egye-
dül élő tagtársuknak ez az egyetlen kikapcsolódási lehetősége.

Szekeres György elmondta, munká jukat éves terv alapján 
végzik, minden héten csütörtökön 9-11 óra között tartanak a 
vezetőség tagjai és egy-egy önkéntes aktivista ügyeletet a sors-
társak házában, ahol a tagoknak segítenek ügyeik intézésben.

Decemberben csak 12-én és 19-én lesz ügyelet, januárban pe-
dig 16-tól lesz folyamatos. Rossz idő estén azonban az ügyele-
tek elmaradnak - mondta el Szekeres György, aki beszédében 
külön megköszönte a képviselő-testületnek, a karcagi önkor-
mányzatnak azt a jelentős anyagi támogatást, melyet a mozgás-
sérültek számára nyújtottak.

Évzáró közgyűlés
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Felnőtt Megyei 
Bajnokság

Felnőtt kosárlabda csapa-
tunk, hasonlóan a felnőtt lab-
darúgókhoz, vezetik a Megyei 
Bajnokság tabelláját, méghoz-
zá veretlenül! S milyen furcsa 
a „sorsolás”, november 30-án 
Törökszentmiklós csapata volt 
az ellenfél. Mint tudjuk, focis-
táink idegenben gyűjtötték be 
a győzelmet, kosarasaink vi-
szont itthon, a Városi Sport-
csarnokban.

A csapat egyértelműen a 
győzelem reményében lépett 
pályára a „visszatérő” Fábi-
án Pepével továbberősödve. A 
mérkőzés amolyan erőfelmé-
rő tapogatózással kezdődött, 
s felváltva potyogtak a kosa-
rak az első negyedben. Eb-
ben a játékrészben Kovács Isu 
és Vincze Misi volt elemében. 
A második negyedben csapa-
tunk ellépett Erdei, és a visz-
szatérő Fábián kosaraival, de 
köszönhetően a biztos dobó-
helyzetek kihagyásának, s né-
hány felesleges labdaeladás-
nak, felzárkózott a vendég 
együttes. Rövid taktikai meg-
beszélés után a folytatásban 
remek védekezéssel, s precíz 
támadás befejezéseivel meg-
ugrott csapatunk, s eldöntötte 
a meccset már a harmadik ne-
gyedben. A negyedik negyed-
ben Simon triplái végképp ke-
gyelemdöfésként hatottak. 
Igaz a végjátékban becsúszott 

egy-két baki, s ezt a játékrészt 
a miklósiak nyerték. Szép volt 
fiúk!

Karcagi SE - Törökszent-
miklósi KK 72:51 (16:13, 
14:14, 24:5, 18:19)

Karcagi SE: Erdei J. (4p.), 
Pásztor Gy. (1p.) ,Kovács I. 
(10p.), Tóth I. 2(p.), Vincze M. 
(21p.)

Cserék: Hajdú G. (2p.), 
Szepesi B. (2p.), Simon L. 
(15/15p.), Fábián P. (9/3p.), 
Kohári I. (6p.)

Fodor Csaba: Esélyeshez 
méltóan, a támadásokban ki-
sebb pontatlanságokkal hoz-
ták a fiúk a kötelező győzel-
met. A harmadik negyedben 
mutatott produkcióval azon-
ban minden kosárlabda bará-
tot kiszolgáltak kosarasaink. 
Ezzel a játékkal akár bajnok-
ságot is lehetne nyerni! De az 
még odébb van! Köszönjük a 
korrekt játékvezetést!

FIGYELEM! A következő 
mérkőzés a Karcag SE - Szol-
noki Főiskola OLAJ rangadó 
lesz a Karcag Városi Sport-
csarnokban 2013. december 
12-én (csütörtökön) 19.30-kor!

Országos Gyermek 
Kupa /U-12/

Hódmezővásárhelyen ren-
dezték meg immár a 3. fordu-
lót a „Dél-Keleti Régióban”.

Szeged KE - Karcagi SE 
Oroszlánok 26:38 (5:4, 8:8, 
b.2:6, 4:8, 7:12)

Karcagi SE: Ferenczi J. 
(3p.), Vajó G. (1p.), Balogh J. 
(5p.), Kósa Cs. (6p.), Pataki M. 
(1p.)

Cserék: Ekine Fyne L., Sza-
bó G. (4p.), Méhes M. (17p.), 
Tóth A., Ferenczi M., Ökrös T. 
(1p.)

Karcagi SE Oroszlánok 
- Vásárhelyi Csikók 31:59 
(6:12, 3:19, b.7:2, 9:18, 6:8)

Karcagi SE: Ferenczi J. 
(4p.), Vajó G. (1p.), Balogh J. 
(5p.), Kósa Cs. (3p.), Pataki M. 
(1p.)

Cserék: Ekine Fyne L. (2p.), 
Szabó G. (3p.), Méhes M. (8p.), 
Tóth A. (1p.), Ferenczi M. 
(3p.), Ökrös T. 

Fodor Csaba: A „C” cso-
portos hazai rendezésű, pec-
hesnek mondható kiesésünk 
után csapatunk a „D” cso-
portban mérkőzött meg, ez-
úttal sikerrel! A hosszú uta-
zásban szerencsére nem fá-
radtak el kis kosarasaink, s az 
első meccsünket, köszönhető-
en a félidőben megnyert bün-
tetőknek és a második félidei 
eredményes játéknak, sikerült 
legyőzni a Szeged KE leánya-
it! A második mérkőzésre már 
csökkent a koncentráció, és a 
hazai „Csikók” átszáguldot-
tak rajtunk. Csak a büntető-
párbajban tudtunk föléjük ke-
rekedni. Ügyesedünk!

FIGYELEM! PINGVIN-
KUPA! 2013. december 8-án 
(vasárnap) délután lépnek pá-
lyára a palánta korcsoport-
ban a legkisebbek, valamint a 
felnőtt korcsoport mérkőzik 
majd meg!

A mini, a gyerek, és a kö-
zépiskolás korosztályok 2013. 
december 12-én (csütörtökön).

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

Megyei Mini Bajnokság

A megyei mini bajnokság-
ban folytatta győzelmi soroza-
tát a tigriskölykök csapata. Ezút-
tal Szolnokon arattak magabiz-
tos győzelmet.

Szent-Györgyi Gepárdok – 
Karcagi SE Tigriskölykök 4:81 
(0-19, 0-17, /2-6/, 0-28, 2-11)

Antal L. (1), Hamar Á. (21), 
Kálmán B. (14), Kiss S. (1), 
Domján T. (2), Hopka G. (6), 
Karsai Zs. (5), Kiss S. (1), Oláh 
F. (2), Tóth N. (20), Nagy M. (5), 
Rigó Z. (3).

Megyei Gyermek 
Bajnokság

Mezőtúron kezdte meg sze-
replését az U-12-es leány csapa-
tunk a megyei gyermek korcso-
portban. Bár több játékos hiány-
zott a csapatból, mégis fölényes 
győzelmet aratott együttesünk. 

Mezőtúr Református Kollé-
gium – Karcagi SE Oroszlánok 
11:96 (1-17, 4-24, /4-1/, 0-31, 
2-22)

Fodor P. (14), Fehér A. (13), 
Ferenczi M. (6), Ekine L. (14), 
Kovács D. (8), Méhes M. (15), 
Szabó G. (18), Tóth A. (6), Lazá-
nyi B. (2).

Kecske Kupa
U-11-es csapatunk folyama-

tosan részt vesz a Kecskeméten 
havonta megrendezésre kerülő 
„Kecske Kupán”. A résztvevő 16 
csapatot négy négyes csoportba 
sorolták. Együttesünk a „C” cso-
portban kezdte meg szereplését. 
Mindkét mérkőzést meggyőző 
fölénnyel nyertük, így felkerül-
tünk a „B” csoportba. 

Karcagi SE Oroszlánkölykök 
– Jégtörő Mátyás „B” 55:22 (16-
4, 13-2, /7-7/, 12-5, 7-4)

Tóth P. (4), Lukács G. (5), 
Nagyfejeő F. (6), Hopka G. (1), 
Oláh F. (2), Nagy M. (2), Kálmán 
B. (7), Kiss S. (3), Antal L. (2), 
Tóth N. (11), Kardos P. (11), Var-
ga K. (1).

Pityke „B” – Karcagi SE 
Oroszlánkölykök 6:79 (2-26, 
3-16, /1-7/, 0-20, 0-10)

Nagy M. (3),Tóth P. (7), Mándi 
M. (6), Lukács G. (23), Nagyfejeő 
F. (11), Hopka G., Oláh F. (2), 
Kálmán B. (7), Kiss S. (2), Antal 
L. (9), Tóth N. (5), Kardos P. (4). 

Országos Kenguru Kupa
Nem a legjobb előjelekkel vá-

gott neki az útnak U-11-es csa-
patunk. Két meghatározó játé-
kosunk nem tartott a csapattal. 
A hazai csapat nagyobb tudá-
sa ellen nem volt ellenszerünk, 
fiatal csapatunk nem tudott el-
lenállást kifejteni, így ellenfe-
lünk fölényes győzelmet aratott. 
A másik mérkőzésen egy félidő-
ig tudtunk partiban lenni, saj-
nos az utolsó negyedben teljesen 
szétestünk. Az ellenfelünk foko-
zatosan elhúzott és biztos győ-
zelmet aratott.

Békési Heppes Szöcskék – 
Karcagi SE Oroszlánkölykök 
92:13 (25-1, 13-2, /10-6/, 21-2, 
26-2)

Varga K., Nagy M., Karsai Zs. 
(1), Oláh F. (1), Tóth P. (3), Tóth 
N. (3), Kardos P., Antal L. (1), 
Kálmán B., Lukács G. (1), Do-
bos L. (3), Nagyfejeő F., Kiss S., 
Rigó Z.

Karcagi SE Oroszlánkölykök 
– Szögedi Harcsák 30:63 (5-12, 
8-7, /5-6/, 11-18, 1-20)

Varga K., Nagy M., Karsai Zs., 
Oláh F. (1), Tóth P. (7), Tóth N. 
(2), Kardos P. (1), Antal L. (2), 
Kálmán B. (3), Lukács G. (7), 
Dobos L. (2), Nagyfejeő F. (5), 
Kiss S., Rigó Z.

Az elmúlt héten 
Törökszentmiklóson rendez-
ték meg a VI. korcsoport fiú 
kézilabda megyei diákolimpiai 
döntőjét, ahol a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépis-
kola 3. helyen zárt. Előzetesen 
kvalifikálta magát a mezőtúri 
selejtezőből a megyei döntőre 
(győzelem Kisújszállás, vere-
ség Mezőtúr ellen), majd a né-
gyes döntőben szoros küzde-
lemben szerezte meg a bronz-
érmet (vereség a törökszent-
miklósi Bercsényi, győzelem a 
Lábassy ellen).

A KNRG bronzérmes fiú 
kézilabda csapata: Koncz Ti-

bor, Varga Tamás, Nagy Pé-
ter, Tóth Zoltán, Gulybán 
Olivér, Hamar Bence, Tóth 
Kristóf, Kozma Dániel, 
Majláth István, Fodor Nor-

bert, Fodor Viktor, Tóth bar-
na, Kovács Miklós, Sebők 
Róbert. Edző: Major János.

MAJOR
szakedző

KOSÁRLABDA

Kézilabda

Bronzéremmel zárt a Refi csapata a megyei diákolimpia 
döntőjében

NB. II. Dél-Alföld 
csoport

TABE Debrecen – Kováts 
DSE Karcag 7:11

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – dr. Hubert 
Attila, Szepesi Bence – Imrei 
Ferenc egy-egy győzelem pá-
rosban. Egyéniben: Skumáth 
István 4, dr. Hubert Attila 2, 
Imrei Ferenc 2, Szepesi Bence 
1 győzelem.

Csornai Csaba: Négy órán 
keresztül tartó maratoni küz-
delemben, rendkívül szoros 
mérkőzéseken győztük le a 
nagy játéktudással bíró deb-
receni fiatalokat. Kiemelkedő 
volt Skumáth István hatalmas 
küzdeni tudása és eredmé-
nyessége. Ezzel a győzelem-
mel jelenleg az NB II. har-
madik helyén állunk. Utolsó 
mérkőzésünkön, amely rang-
adó lesz, Kecskemét listaveze-
tő csapatát fogadjuk decem-
ber 5-én (csütörtökön) 18 óra-
kor a Kováts Mihály Ált. Isk. 
tornatermében. Várjuk kedves 
szurkolóinkat!

Megyei I. osztályú 
bajnokság

Jászkisér SE – Kováts DSE 
Karcag II. 6.12

Karcagi győzelmek: dr. Far-
kas Béla – Nagy Norbert 1, 
Csornai Csaba – Kun Szabolcs 
1 győzelem párosban. Egyéni-
ben: Nagy Norbert 4, dr. Far-
kas Béla 3, Kun Szabolcs 2, 
Csornai Csaba 1 győzelem.

Csornai Csaba: Nagy küz-
delemben, szoros mérkőzése-
ken győztük le a mindig erős 
és egységes Jászkisér csapa-
tát. A végső értékelésnél szá-
mításba kell venni, hogy 
Jászkisér csapta nem a legerő-
sebb összeállításban játszott. 
Ezzel a győzelemmel csapa-
tunk a harmadik helyen áll 
a tabellán. A hátralévő mér-
kőzések (mindkettő rang-
adó) Kováts DSE Karcag II. - 
Jászárokszállás (időpont a ké-
sőbbiekben) és Kováts DSE 
II. - Újszász december 12-
én (csütörtökön) 18 órakor a 
Kováts M. Ált. Isk. tornater-
me.

B. I.

Asztalitenisz



2013. december 6. 7

Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.

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

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

109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, ér ték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-
3805.

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

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

Karcag, Kátai G. utcában 3 szo-
bás, kertes családi ház külső 
és tetőszigeteléssel, gazdasá-
gi épületekkel, 2 garázzsal el-
adó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 06/20-
451-8143.

Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 
1 szobás, konyhás, spájzos ház 
eladó. Tel.: 06/70-613-6785.

Komfort nélküli ház vállalko-
zásra alkalmas nagy portával 
eladó. Tel.: 06/20-282-8697.

Karcagon, a Kórház úti lakóte-
lepen 51 m²-es, II. emeleti, fel-
újított lakás reális áron eladó. 
Tel.: 06/30-439-8880.

Sürgősen eladó csendes kör-
nyezetben 2,5 szobás, 85 m²-
es, jó állapotú családi ház. Tel.: 
06/30-922-8958.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
tégla ház sürgősen eladó. U.itt 
cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 órától).

Karcag főtéri 2 szobás, felújí-
tott, körbefűtött, földszinti la-
kás eladó. Tel.: 06/20-520-4692.

Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.

Reális áron családi ház eladó 
Bucsa, Deák F. u. 1. sz. alatt. 
Tel. :  06/66-311-315 (18 óra 
után), vagy 06/30-853-7017 
(egész nap).

Karcag, Bethlen G. u. 41. sz. 
alatti 4 szobás, 2 szintes ház 
áron alul eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: 
06/30-517-2434.

Központi családi ház 2,5 mil-
lió kezdővel költözhető, fenn-
maradó összeg kamatmentes 
törlesztéssel. 2 szobás össz-
komfortos lakás bútorozottan 
is. Lakható alsóépülettel, gaz-
dasági épületekkel, fúrott kút-
tal, halastó, gyümölcsfák, szőlő 
lugas, betonozott udvarral el-
adó. Szocpolra előkészítve. Tel.: 
06/70-426-4840.

I. Komiszkertben 811 m² föld-
terület 12 m² tégla épülettel, 
fúrott kúttal, termő gyümölcs-
fákkal (kormos körte, sztenly 
szilva, sampion őszibarack) el-
adó. Tel.: 06/30-852-9607.

Kórház utca 1/a. 4. ajtó, 2 szin-
tes, 3 szobás, teljesen felújított 
lakás saját udvarral eladó teljes 
berendezéssel. I.ár: 9.500.000 
Ft. Sürgősen eladó, ezért a ház 
és a teljes berendezés mellé 
adok még egy nagyon szép 
4-es Golfot. Tel.: 06/30-530-
3834.

Régi típusú kertes ház komfort 
nélkül, gázfűtéssel áron alul 
eladó. Kg., Hajnal u. 54. Tel.: 
06/30-530-3834.

Albérlet
Albérletet keresek sürgősen, 
elsősorban kertes házban. Tel.: 
06/30-542-2337.

Állat
Ko p as z tot t  c s i r ke  e la d ó ! 
Vágás  minden p énteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.

Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.

Vágóbirka eladó. Tel.: 06/20-
489-9339.

Négy sonkás, hagyományosan 
hizlalt hízó eladó. Tel.: 59/300-
521.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. 
sgt. 1-5. udvarán, a garázssor 
közepetáján. Tel.: 59/317-167.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 06/59-313-
284, www.tmhirek.hu

Eladó 1 db parabola antenna, 
1 db Swin csepel 26-os bicikli, 
2 db grillsütő. Tel.: 59/314-094 
(délután).

Blézerek, kabátok, dzsekik, 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) el-
adó. Tel.: 06/59-311-477.

Reális áron eladó: 2 db új tölgy-
fa egyedi tornyos faragott, 
üveges ajtajú fali téka; 1 db 
zsúrkocsi; 1 db Zanussi Lehel 
jó állapotú hűtőszekrény; 1 db 
egyedi fából készült előszo-
bafal; 1 db kovácsolt vas elő-
szobafogas; 2 db fürdőszo-
bai mosdókagyló; 1 db zuhany 
csaptelep; 10 m² világoskék kis-
méretű új fali csempe; örökégő 
öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.

Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác, 
selyemfű (folyékony) 1.800 Ft. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Vegyes szemű termelői bio ku-
korica házhoz szállítás akár 20 
kg-onként is. 5.500 Ft/mázsa. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Garázsvásár szombaton 9-14 
óráig és vasárnap 9-12 óráig. 
Télikabátok, farmernadrágok, 
szoknyák, ingek és télicsizmák 
már 500 Ft-tól. Bútor, székek, 
dohányzóasztalok, fotelek, if-
júsági heverő (160x70) és még 
sok minden más. Helyszín: 
Madarasi út 8.
Kerek asztal, 4 szék, Whirlpool 
mosógép, mosogatógép, gyer-
mek etetőszék, egyéb lakásfel-
szerelések eladók. Tel.: 59/314-
349.
Marhabőrt vásárolok! Tel. : 
06/20-498-9339.
Szoba-, konyhabútor, üvegasz-
tal, dohányzó asztal, fotelok, 
székek, gyerek heverő, szek-
rény, klíma, új függönykarnis, 
mikro, kávéfőző, vízforraló, csil-
lárok, éjjeli lámpák, talpas mos-
dókagyló, új csaptelep, mecha-
nikus és villanyírógépek, te-
lefon, fax, üzenetrögzítő, sző-
nyegek, P4-es számítógép 
+ nyomtató + szkenner, szgk. 
Alkatrészek, 3 db 165x14-es, 4 
évszakos gumik, ablakszárnyak 
cserélhetők: hízóra, szárnyasra, 
kerti kisgépre, szgk-ra, értelmes 
dolgokra. Tel.: 06/20-318-0875.
250 liter szilvacefre eladó. Tel.: 
06/20-405-3705.
Kis képernyős színes televízió 
(10.000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-
318-9250.
Új elek tromoped 6000 - es 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
Diafilmet vennék, diavetítő el-
adó. Tel.: 06/20-230-3690.
Búza van eladó. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 06/30-856-6978.
Camping kerékpár, mosógép, 
centrifuga eladó. Tel.: 59/314-
892.
Eladó 1 db faláttöréses konvek-
tor (alig használt). Egy kezdő fi-
atal házaspárnak első bútorként 
megfelelő szobaberendezés: 2 
fotel, 1 szekrény, 2 ágyneműtar-
tós heverő, 3 db szőnyeg, 1 db 
nagy összekötő (mid jó állapot-
ban lévők). Tel.: 59/311-962.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.

Pala, cseréptetők átfedése 
táblás zsindellyel, cseréppel, 
lindabbal. Ereszcsatornák cse-
réje, bádogos munkák végzé-
se garanciával. Filagóriák építé-
se, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.

Matematikából és kémiából ál-
talános és középiskolások ré-
szére korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-647-7488.

Apróhirdetés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 8. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
December 14-15. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
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2013. december 06. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ovi Gála II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Domján Sándor
 Téma: Háztáji sertések fel-

vásárlása
 Karcagi Hírek
 - Felkészülés a télre
 - Új kapu a temetőnél
 - Agrárfórum Kunmadara-

son
 Háttér 
 Vendég: Nyíriné Kátai Kata-

lin
 Téma: Advent
20.10  Adventi Gyertyagyújtás I.
21.30  Testületi ülés

2013. december 10 kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.30  Karcag Sport: Karcagi SE - 

Túrkevei VSE megyei I. osz-

tályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

2013.december 11. szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
18.55  Karcagi hírek
19.25  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.30  Szökés Sobiborból - ameri-

kai film

2013. december 12. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Adventi Gyertyagyújtás II.
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zol-

tán
 Téma: Pénzügy
 Karcagi Hírek
 - Tepertő Fesztivál
 - Karácsonyi készülődés
 - Fenyőfa vásár
 Háttér 
 Téma: Advent
20.20  Lakossági fórum a 8. sz. vá-

lasztókörzetben

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2013. november 30.
Mága Mária – Szecsei Zol-
tán
Zeke Helga Gyöngyi – Lo-
vas László
Oszlánczi Nikoletta – Szap-
panos István
Bánáti Katalin – Takács Jó-
zsef
Vallyon Szabina Vivien – 
Kozma György

Születés

Farkas Éva – Farkas Kál-
mán
Kg., Albert u. 4.  Kálmán
Vas Marianna – Bezsella 
János
Kg., Kertész J. u. 3.  Regina
Lajtos Margit - Nagy Róbert
Kg., Varró u. 21/c. Botond , 
Mátyás és Levente

Halálozás

Antal Mária
 Karcag (1934.)
Barsi Imréné (Tóth Gizella)
 Karcag (1945.)
Lázók Juliánna
 Karcag (1967.)
Monzéger Károly
 Karcag (1943.)
Vincze Sándor
 Karcag (1949.)

Lapzárta:  2013. december 9. (hétfő) 12 óra

December 7. szombat
 Munkanap

December 8. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

December 14. szombat
 8 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

December 15. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

úti

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú mérkőzés
Törökszentmiklós – Kar-

cag 0:1 (0:0)
Törökszentmiklós, 100 né-

ző. Jv.: Kály E. Segítői: Cson-
tos Sz., Nagy Z.

Karcag: Moga, Kovács 
L. (Kupai), Orosz, Kovács 
Cs., Szentannai, Szivós G., 
Bukovszki (Szőke R.), Szivós 
Gy., Nagy R. Székely, Erdei

Edző: Orosz István
A harmadik percben egy 

lepattanó labdát Rupa 20 
m-ről a felső léc fölé rúgta. 
A huszonkilencedik percben 
Szecsei baloldali szabadrú-
gása elment a baloldali kapu-
fa mellett. Az ötvennyolcadik 
percben Rupa 12 m-es lövése 
elgurult a jobb sarok mellett. 
A nyolcvannegyedik percben 
Erdei a kapu elé lőtt és a köz-
beugró Nagy R. közelről a há-
lóba lőtt (0:1). 

Jók: Hagyó, Medgyesi ill. 
Nagy R.

Orosz István: Köszönöm a 
játékosoknak és a vezetőknek 
az egész évi hozzáállásukat.

Szecsei József: Addig, amíg 
a támadó játékunknál rossz 
döntést hozunk, nem fogunk 
mérkőzést nyerni.

Megyei I. osztály

1. Karcag (40 pont), 2. Jász-
berény (36), 3. Tiszafüred (35), 
4. Kisújszállás (31), 5. Fegy-
vernek (29), 6. Jánoshida 
(27), 7. Martfű (23), 8. 
Törökszentmiklós (22), 9. Rá-
kóczi (20), 10. Csépa (16), 11. 
Kisújszállás (14), 12. Túrkeve 
(13), 13. Szajol (13), 14. Újszász 
(12), 15. Cibak (11), 16. Mező-
túr (8).

Ifjúsági mérkőzés
Törökszentmiklós – Kar-

cag 0:0
Karcag: Fábián, Szbó, Szőke 

N., Magyari, Balogh Cs., Né-
meth, Terjék, Daróczi, Berczi, 
Hamar, Földi

Cserék: Bajusz, Kónya, Szaj-
kó, Balogh J.

Edző: Varga László
Varga László: Férfias küz-

delem volt, a helyzetek alapján 
akár nyerhettünk volna. Gra-
tulálok a csapatnak és a fel-
nőtt csapat jó szerepléséhez is.

Ifjúságiak

1. Jászberény (45), 2. Újszász 
(40), 3. Jánoshida (36), 4. 
Törökszentmiklós (32), 5. Kis-
újszállás (32), 6. Karcag (30), 7. 
Szajol (24), 8. Fegyvernek (24), 
9. Tiszafüred (24), 10. Martfű 
(22), 11. Túrkeve (19), 12. Rá-
kóczi (18), 13. Mezőtúr (11), 
14. Jászárokszállás (10), 15. Ci-
bak (5), 16. Csépa (0 pont).

Alarm-Matic 
Teremlabdarúgó bajnokság

5. forduló eredményei: Ke-
lemen – Szuperinfó 6:5, VGT-
Brigád – Kunmadaras 4:2, 
Profix-Bituman – Origo 4:7, 
MultiTec – Együtt Fa-Va-
Vári 10:3, SS Bisztró – Flot-
tok 1:4, DKV – Labonczfa 1:3, 
RoliSped – SKF-Devils 5:3.

Az élcsoport állása: 1. 
Labonczfa (12 pont), 2. Kun-
madaras (10 pont), 3. DKV (10 
pont), 4. Familia (9 pont), 5. 
RoliSped (9 pont).

B. I.

Labdarúgás

Birkózás

Az elmúlt hétvégén szombaton Hajdúszoboszlón rendez-
ték meg a II. Aqua-Generál Kupa 2013 Területi meghívásos 
szabadfogású birkózó versenyt. A versenyre benevezett 186 
fiatal birkózó diák I-II., serdülő és kadet, gyermek II., gyer-
mek I. korcsoportokban mérték össze tudásukat.

Karcagi eredmények: I. Domokos Sára, II. Rostás Lajos, 
II. Rostás Kornél, III. Balajti Gábor, III. Balogh Alex, III. 
Kis János, III. T. Szabó Kristóf, III. Kun István.

A birkózó szakosztály szakmai stábja tovább erősödött 
Szűcs András belépésével, akinek kimagasló birkózó edzői 
munkáját dicsérik a keze alatt kinevelődött Európa-bajnok, 
olimpiai és világbajnoki helyezettek egész sora. Sok sikert 
kívánunk a karcagi edzői munkájához. 

A szakosztály vezetője értesíti a birkózás iránt érdeklő-
dőket, hogy a szakosztály Papp Béla úti termébe várják már 
5 éves kortól a fiatalokat. Edzésnapok: hétfőn, szerdán és 
pénteken 16:30 – 18 óráig.

B. I.

Családias hangulatú programokkal, meglepetésekkel

Mikulás-Party 


