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A hagyományokhoz híven 
idén is felállították a város fe-
nyőfáját a Városháza előtti té-
ren november 29-én, szer-
dán. Molnár Pál, a Városgond-
nokság igazgatója elmondta, 
hogy most is, mint minden év-
ben, idén is egy karcagi csa-
lád, Lévai Edit és Tóth Sán-
dor ajánlotta fel az örökzöldet. 
A térre való szállítást a Város-
gondnokság munkatársai vé-
gezték, azonban a fenyőfa ma-
gassága és súlya miatt a felállí-
tását külső vállalkozóra kellett 
bízni. A díszek advent első va-
sárnapjáig felkerültek Karcag 
fenyőfájára, csakúgy, mint a 
város további karácsonyi fé-
nyei is a helyükre kerültek. Az 

idei év különlegessége, hogy 
a Karcag területén található 
két körforgalomhoz is elhe-

lyeztek egy-egy fenyőfát, ez-
zel is díszítve a várost az ad-
venti időszakra.

Ünnepi díszbe öltözött városunk

Karcag Város Önkormány-
zata, a Déryné Kulturális Köz-
pont és a Nagykunságért Civil 
Fórum Egyesület szervezésé-
ben december 2-án (szombat) 
a Déryné Kulturális Központ-
ban volt az első adventi kon-
cert, ahol ünnepi köszöntőt 
mondott és meggyújtotta az 
adventi koszorú első gyertyá-
ját Pesti Csaba baptista lel-
kész. Az ünnepi műsort az Új 
Bojtorján együttes adta. 

Az advent ideje a keresztény 
ünnepek között a karácsonyt (de-
cember 25-ét) megelőző negyedik 
vasárnapon, Szent András apostol 

napjához (november 30.) legköze-
lebb eső vasárnapon veszi kezde-
tét, és a karácsonyt megelőző va-
sárnapig tart. A karácsonyt meg-
előző várakozás időszaka, ami az 
Úr eljövetelében éri el jutalmát. A 
keresztény kultúrában jó néhány 
szokás kapcsolódik ehhez az idő- 
szakhoz: az adventi koszorú ké-
szítése, a gyertyák meggyújtása, 
amely a 19. századtól terjedt el.

A következő gyertyagyújtási 
alkalomra december 9-én (szom-
bat) 17 órától kerül sor a Refor-
mátus Nagytemplomban, amely-
re minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

Meggyújtották az első gyertyát 
a város adventi koszorújánMegtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete november 29-én, szerdán. A város-
atyák többek között beszámolók elfogadásáról, rendeletek 
módosításáról, valamint közbeszerzési eljárások megindítá-
sáról döntöttek.

Egyhangúlag elfogadta a testület a tájékoztatót a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karca-
gi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről. Lévai Kál-
mán ezredes jövő januárban 38 évnyi szolgálat után nyugállo-
mányba vonul, így megköszönte mindenkinek az elmúlt évek 
alatt nyújtott támogatását. Dobos László polgármester és Pánti 
Ildikó képviselőnő elismerően beszélt a Karcagi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség munkájáról, és gratuláltak az egész szemé-
lyi állománynak.

Hét igen és két tartózkodás mellett elfogadták a beszámolót a 
Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi végrehajtásáról. Karcagi Nagy Zoltán képviselő hoz-
zászólásában elmondta, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és Mező-
gazdasági Bizottság megállapította, hogy a költségvetés végre-
hajtása ebben az időszakban rendben lezajlott, a kiadás megfe-
lelő ütemben, a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés
A város karácsonyfája több mint 8 méter magas

Pillanatkép a fenyőfa állításáról

Nagy sikert aratott az Új Bojtorján együttes koncertje

Az adventi koszorú első gyertyáját Pesti Csaba baptista lelkész gyújtotta megKépünkön Rózsa Sándor jegyző és Dobos László polgármester
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Ez már 
visszhang

Azaz echo! „Ecce echo!”– ragoznám to-
vább, mintha valaki is megkért volna rá. Mint-
ha ezért jó pénzt kapnék. Persze semmit nem ka-
pok érte, sőt, bizonyos helyeken még ellenérzést 
is kelthet, hogy mit örülök én, hogy megújult az 
Echo Tv? Pedig örülök, mert látom a lelki szeme-
im előtt a ballib média jó néhány vezérürüjének 
a zavart meghökkenését és titkolt ámulatát. Mi 
van? – kérdezgetik lányos zavarukban egymás-
tól a tévés ballibes guruk Rónai Egontól kezdve 
a többmilliós gázsiért „átigazolt” Kálmán Olgá-
ig. Hát ezek a „mucsaiak” is tudnak tv-t csinálni? 
„Hogy lehet ez?” – kérdi a raccsbajnok, a hócipős 
Teddy-Farkasházy, a „fradi drukker”. S gyanítom, 
hogy futkároznak, mint a mérgezett egerek. Le-
fogadom, hogy még Mikulás nap előtt mindenki 
rohan le Veszprémbe, és a Marica Kávéház gon-
dosan elszeparált különtermében, pardon külön 
szobácskájában összedugják a fejüket a „Nagy 
S.” elnökletével. „Sto gyéláty? Sto gyéláty?”- tör-
delik kezeiket egy nagy képzeletbeli zseb felé irá-
nyítva. Ahonnan, ha nem is a mennyei mannát, 
de Gyúró bácsi megemelt zsozsóját remélik. 

Eljött ez a nap is. Ez tényleg magyar média-
történeti pillanat. Nem győzök vidulni, kapcsol-
gatok az ATV-ről a Hír Tv-re. Lerí az arcukról, 
nem tudják titkolni. Gémesi-Cyranó hebeg lógó 
hefnivel Olgácska előtt; szánalmasak. Be is kap-
csolom a felvevőt, ezt meg kell örökíteni. Ez tény-
leg médiatörténeti pillanat. Aki nem hiszi, néz-
ze meg feltétlenül az Egyenesen december 04-ei 
adását. Gémesi-Cyranó az LMP-vel fúzíóban. 
Óriási! Aztán pedig a DK karcagi üdvőskéje, Va-
dai Ágnes. Istenem! 

Hagyjuk a kárörömöt. (Pedig Machiavel-
li szerint ez a „legszebb öröm”.) Kétségtelenül 
jólesik. Attól függetlenül, hogy a „tévét”, ami-
óta eszemet tudom, mindig rühelltem. Bizony, 
bármennyire is bunkóságnak tűnik, be kell 
hogy valljam. Mert már kora gyermekkorom-
ban, amikor az MTV (Magyar Televíziós Válla-
lat) megalakult 1953-ban, látom magam előtt 
nagyapám kesernyés arcát, amikor köpött egyet 
a Szabad Nép híre után. 

Aztán emlékszem apám, de legfőképpen ke-
resztapám arcára és dühödt, ökölbe összeszo-
rult kezére, ahogy Kodolányi János magyar író-
val együtt egy pesti lakásban 1957-ben az MTV 
első helyszíni közvetítését nézték május elsején. 
Kádár beszédét hallgatták. Akkor persze még 
semmit nem értettem az egészből. Jóval később 
aztán igen.  

Sajnos a televíziónak köszönhetjük a magyar 
nép többségének elbutítását a kádári-érában!

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Támogatták a városatyák a ha-

szonbérbe adott termőföldek 2018. 
évi haszonbérleti díjának mértéké-
re a Gazdasági Tanácsadó Testü-
let által javasolt 50.000 forint/ha/
év összeget.

Egybehangzóan elfogadták a 
beszámolót a Karcag Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági Programjának végre-
hajtásáról. Dobos László elmond-
ta, hogy a nagyon sokrétű progra-
mot 2015-ben indították, és egé-
szen 2019-ig fog tartani. Nem-
csak fejlesztésekkel, építkezések-
kel foglalkozik ez a program, ha-
nem többek között gyermekvéde-
lemmel is. Pánti Ildikó hozzászó-
lásában hangsúlyozta, hogy a vá-
rosnak meg kell őriznie a stabili-
tását, vonzerejét minden terüle-
ten. Dobos László polgármester 
elmondta, hogy az a cél, hogy a 
térségben központi szerepet tölt-
sön be a város. 

Egyhangúlag elfogadták a ja-
vaslatot az államháztartás körébe 
nem tartozó szervezetek támoga-
tására. Pánti Ildikó és Szepesi Ti-
bor képviselők személyes érintett-
ségük miatt a képviselő-testület 
hozzájárulásával vehetettek részt 
a szavazásban. A testület így a ci-
vil szervezetek, egyesületek támo-
gatására 2 millió forint összeget 
szavazott meg, amelynek felosz-
tásáról pályázati úton dönt majd 
a szintén most megszavazott há-
romtagú bizottság.

A képviselő-testület egyetértett 
és támogatta Szentesiné Náná-
si Tünde megbízását a Karcagi 
Arany János Általános Iskola in-
tézményvezető-magasabb veze-
tő-beosztás ellátására a benyújtott 
pályázata alapján. Pánti Ildikó az 
iskola intézmény tanácsának tag-
jaként örömét fejezte ki, csakúgy, 
mint Dobos László, aki hangsú-
lyozta, hogy nagyon fontos, hogy 
egy jó, stabil szakértő legyen az is-
kola élén.

Egyhangúlag támogatták a ja-

vaslatot az Emergency Service 
Kft. által ellátott központi orvosi 
ügyeleti ellátás kiegészítő finan-
szírozására. Dobos László polgár-
mester elmondta, hogy ez a kft. 
biztosítja a szombat délutáni és 
vasárnapi ügyeleteket Karcagon, 
valamint még Berekfürdőn, Kun-
madarason és Bucsán is. A koráb-
bi 3,8 forint/lakos/hóról 14,2 fo-
rintra emelkedett az ellátás térí-
tési díja, így a korábbi kb. 75.000 
forint/hó helyett 284.000 forintba 
fog kerülni havonta ez a szolgálta-
tás az önkormányzat számára.

Három komoly fejlesztésre ke-
rül sor TOP-os pályázatok kere-
tében az elkövetkezendő időszak-
ban, amelyre tartózkodás nélkül 
megszavazták a közbeszerzési el-
járás megindítását. Így a „Város-
háza, Déryné energetikai fejlesz-
tése”, a „Karcag zöldfelületeinek 
fejlesztése” és a „Zöldfa úti Óvoda 
korszerűsítése” című pályázatok 
kivitelezéséhez kapcsolódó közbe-
szerzés indul meg.

Támogatták a Dózsa György 
úton a volt Csokonai Könyvtár 
épületének részbeni bérbe adását 
a Magyar Agrár-, Élelmiszergaz-
dasági és Vidékfejlesztési Kama-
ra részére. A földszinten egy szol-
gáltató központot hoznak létre, 
amelynek keretében az épület 18 

millió forintos felújítása, átalakí-
tása történik meg. Dobos László 
szerint fontos, hogy mezőgazda-
sági településként egy ilyen köz-
pont rendelkezésre álljon.

Napirend előtt Lengyel János 
képviselő a Karcag külterületét 
érintő 4. számú főút parkolóhelye-
inek megtisztításáról, a Széchenyi 
sugárút meghosszabbításának le-
hetőségéről, valamint a karácso-

nyi várárról érdeklődött. Dobos 
László polgármester válaszában 
hangsúlyozta, hogy a parkolók 
rendbetétele szükséges, de ez nem 
Karcag feladata, hanem a Közút-
kezelőé, a városnak nincs rá forrá-
sa. A Széchenyi sugárút meghosz-
szabbítása nincs tervben, óriási 
költségei lennének. A karácsonyi 
vásár korábbi tapasztalatai alap-
ján nem volt kellő kereslet  az ott 
árusított termékekre.

Dobos László köszöntötte to-
vábbá Gulyás Zsolt plébánost, ér-
seki tanácsost, a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola lelki 
vezetőjét, aki október 24-én Buda-
pesten, az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc évfordu-
lója alkalmából dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisztertől 
sokrétű, áldozatos tevékenységé-
ért miniszteri elismerő oklevélben 
részesült.

Az általános közmeghallgatá-
son nem történt felszólalás.

A testület munkaterv szerinti 
soros ülését december 14-én, csü-
törtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Tisztelettel meghívjuk
KÖNYVBEMUTATÓ

 rendezvényünkre.

Helyszín és időpont:
2017. december 12. (kedd) 17.00 óra

Déryné Kulturális Központ
2. emelet, Nagyterem

5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.

Vendég: Bayer Zsolt
Beszélgetőtárs: Csúri Ákos

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2017. december 15-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

Dobos László, Karcag város polgármestere 
decemberi fogadóórája 2017. december 19-én, 

kedden 14.30 - 16.30 óráig kerül megtartásra.

Dobos László polgármester az ülésen köszöntötte Gulyás Zsolt 
plébánost, érseki tanácsost, aki október 24-én miniszteri elismerő 
oklevelet vett át dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől
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Egy robotos közlekedési na-
pot tartott a Városi Sportcsar-
nokban a Györffy István Kato-
likus Általános Iskola 1-2. osz-
tályosai számára a JNSZ MRFK 
Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottsága. A megjelenteket Tóth 
Éva rendőr törzszászlós, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztály baleseti 
helyszínelő - vizsgálója köszön-
tötte. A diákok már jártak koráb-
ban a karcagi kapitányságon, és 

megismerkedtek a kis robottal, 
amely a rendőrök közlekedési 
oktató munkáját segíti. Itt kérték 

meg a gyerekeket, nevezzék el 
a segítőt, aki végül a Robot Ro-
bi nevet kapta az iskola első osz-
tályos tanulójától, Horváth Juli-

annától. Ezért ő most vette 
át ajándékát Tóth Évától, is-
kolája pedig a megyei bal-
eset-megelőzési bizottság-
tól ezt a rendőrségi napot 
kapta ajándékba. A négy 
osztály tagjai számára Kál-
mán Amanda rendőr szá-
zados, a JNSZ MRFK Közle-
kedésrendészeti Osztály 
és Erdős Csaba, az osztály 
előadója, valamint Tóth Éva 
kerékpáros ügyességi ver-

senyt, közlekedési totót, társas-
játékokat hozott, és Robot Robi-
val együtt táncolhattak, tornáz-
hattak az alsósok.

HÍREK

Múlt és jelen – 25 éves a Kádas 
György EGYMI Karcagi Tagin-
tézmények szakiskolai képzése 
címmel jubileumi szakmai na-
pot rendezett az iskola tantestü-
lete november 6-án, hétfőn.

Az ünnepséget Sági István, a 
Karcagi Tankerületi Központ igaz-
gatója nyitotta meg, aki köszöntő-
jében hangsúlyozta, hogy meny-
nyire fontos munkát végeznek a 
Kádas György EGYMI dolgozói. 
- Egy olyan területen segítenek a 
társadalomban pozitív hozzáál-
lásukkal, munkájukkal, ahol ke-
vés a jó szakember, kevés az a sze-
mély, aki vállalja ezen a területen 
lévő gyerekekkel a foglalkozást – 
mondta az igazgató, és hozzátette, 
hogy a Karcagi Tankerületi Köz-
pont támogatja az intézmény fej-
lesztési elképzeléseit. Pályázatok-
kal ugyanis olyan infrastukturális 
fejlesztéseket valósítanának meg, 
amelyeket már régen megérde-
melt volna az intézmény. - Ha jól 
láttam, a meghívóban a „múlt és 
jelen” volt, de ez alapozza meg a 
jövőnket, úgyhogy én ehhez kívá-
nok sok sikert Önöknek – fogal-
mazott Sági István, és jó érteke-
zést kívánt.

Szepesi Tibor önkormányza-

ti képviselő a Karcag Városi Ön-
kormányzat nevében köszöntöt-
te a megjelenteket, és átadta Do-
bos László polgármester szívélyes 
üdvözletét, aki hivatalos elfoglalt-
sága miatt nem tudott részt ven-
ni az eseményen. - Nehéz helyzet-

ben vagyok, hiszen az első öt évé-
nek a szakképzésnek én is a része-
se lehettem az itt induló képzés-
nél – kezdte beszédét Szepesi Ti-
bor. Elmondta, hogy 1992-ben új 
időszámítás indult az intézmény-
ben. A szakiskola egy olyan kö-
zépfokú oktatási intézmény lett, 
ahol a korábban 9-10, majd most 

már 9-12 évfolyamos oktatásban 
főképp közismereti képzés törté-
nik, ahol kiemelt hangsúlyt kap a 
pályaorientáció, a szakmai alapo-
zás. - Az első egy év után kiderült, 
és ma már huszonöt év távlatából 
pontosan látszik, hogy sikeres volt 

a szakiskolai képzés. Az itt tanító 
pedagógusok, az intézmény vala-
mennyi dolgozója felismerte, hogy 
diákjaik egy újabb esélyt kap-
tak arra, hogy ne a felnőtt életbe 
kelljen kilépniük minden átme-
net nélkül, hanem olyan további 
tanulmányi lehetőséget kapjanak, 
amely a megszerzett kompeten-

ciákon túl az életre nevel – fogal-
mazott az önkormányzati képvise-
lő, aki személyes emlékeit is meg-
osztotta arról, amikor a gazdaasz-
szony képzésben résztvevők éte-
leit kóstolgatta. Örömét fejezte ki 
továbbá, hogy az itt végzett mun-
ka meghozta gyümölcsét, sokan 
családapák, családanyák lettek, és 
megállják a helyüket a munkájuk-
ban, a nagybetűs életben.

A jubileumi szakmai nap a kö-
szöntők után az iskola tanulóinak 
műsorával folytatódott, majd ple-
náris előadásokat hallgathattak 
meg a jelenlévők a sajátos nevelé-
si igényű tanulók szakmaképzésé-
nek változásáról, munkaerő-pia-
ci lehetőségeiről, az utazó gyógy-
pedagógusi hálózat működteté-

séről. Továbbá bemutatták a sajá-
tos nevelési igényű tanulók szak-
maképzését a gyakorlatban, vala-
mint egy film formájában megis-
merkedhettek a jelenlévők a Ká-
das György EGYMI tagintézmé-
nyének szakképzésével is.

Sándorné Szakácsi Ildikó tag-
intézmény-vezető elmondta, hogy 
a szakmai napon a különböző in-
tézményekből érkező kollégák 
hasznos tapasztalatokat cseréltek 
egymással, majd a nap zárásaként 
kötetlen tanár-diák találkozóra 
is sor került. Az intézmény vég-
zett tanulói közül néhányan pe-
dig visszalátogattak egykori isko-
lájukba, és beszámoltak az életük-
ről, munkájukról.

Kapás Mónika

25 éves a Kádas iskola szakképzése

Betekintő címmel iskolalátogatásra várták az óvodásokat a 
Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményben november 
28-án, kedden. Nyíriné Kátai Katalin pedagógus, a kézmű-
ves szakkör vezetője elmondta, hogy négy óvodából össze-
sen huszonhét óvodás kézműves foglalkozáson ismerkedett 
az iskolával. - Abban bízunk, hogy a karácsonyi készülődésben 
megmarad bennük ez az öröm, hogy az iskola sem annyira fá-
jó, hanem itt is lehet jól érezni magukat a gyerekeknek – fogal-
mazott a szakkör vezetője, akinek a felső tagozatos szakkörö-
sei is segédkeztek. Négy asztalnál forgószínpad-szerűen zaj-
lott a munka. Az egyik asztalnál muffinpapírból készíthettek 
karácsonyfadíszt, a másiknál hóemberes szívószálat alkothat-
tak a gyerekek, a harmadiknál illatmécsest, a negyediknél pe-
dig textilből szaloncukrot készítettek az óvodások. A foglalko-
zás végén pedig a tanító nénik teával és meglepetés ajándék-
kal kedveskedtek a gyerekeknek.

„Betekintő” foglalkozásra 
várták az ovisokat

Közlekedési nap Robot Robival

Szepesi Tibor képviselő a városi önkormányzat nevében 
köszöntötte a szakmai nap résztvevőit

Az ünnepi műsorban az iskola tanulói közreműködtek
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Az adventi koszorú manapság elmaradhatatlan 
kelléke az ünnepi készülődésnek.

Rengeteg ötletet, megoldást választhatunk a meg-
valósításához. A karácsonyi ragyogás természetközeli 
színei az idén a fényes korall, pala, menta, rózsa, de 
örök divat az arany, ezüst, fehér, piros is.

Én maradtam a klasszikus piros-fehér színösszeál-
lításnál, persze belecsempészve a modernebb ele-
meket. A koszorú alapomat bevontam egy piros kö-
tött anyaggal, erre fehér csipkét tekertem (mert ez 
is trendi és ízléses). Nagyméretű négy piros gyer-
tyát vásároltam, és a kör közepére helyeztem. Ez-
után következett az apró díszítés illatos termések-
kel, masnikkal, illetve skandináv mintákkal díszített 
kellékeket is helyeztem rá. Végül egy üvegtálra tet-
tem. Úgy gondolom elegáns díszt kaptam.

A karácsonyt megelőző négy vasárnap gyújtjuk 
meg a gyertyákat, hiszen ez a várakozás ideje.

Nyíriné Kátai Katalin

Karácsonyváró II.
Pintér Béla koncertre várta a 

fogyatékkal élő gyerekeket és ép 
társaikat a Jessi és Társai Alapít-
vány november 13-án, hétfő dél-
előtt a Déryné Kulturális Központ-
ba. A program célja a sérült gyere-
kek élményszerzésének elősegíté-
se és társadalmi integrációja.

Több mint tíz intézményből – 
Karcagról, Kisújszállásról, Puszta-
taksonyból, Bánhalmáról és Tisza-
füredről – érkeztek a fogyatékkal 
élő és ép diákok Pintér Béla kon-
certjére a Déryné Kulturális Köz-
pontba. Szilágyiné Horváth Hen-
rietta, a Jessi és Társai Alapítvány 
alapítója, a rendezvény szervezője 
elmondta, hogy a program célja az, 

hogy jó dallamú és szeretettel teli 
zenét hallhassanak a gyerekek. - Az 
integráció jegyében szeretnénk lát-
tatni ezeket a gyerekeket, felnőtte-
ket. Ne ijedjünk meg tőlük, hiszen 
ugyanúgy kell velük beszélni, bán-
ni, mint az ép társaikkal – fogalma-

zott az alapító, majd beszélt arról, 
hogy miért éppen Pintér Bélát hív-
ták meg. - Több mint egy évvel ez-
előtt voltunk Nick Vujicic, a kéz és 
láb nélküli ember motivációs elő-
adásán, ahol Pintér Béla is énekelt. 
Ott fogalmazódott meg bennünk a 
gondolat, hogy elhívjuk őt is, mint 
ahogy már a Nemadomfel Együt-
tes is koncertezett 
korábban itt – árul-
ta el Szilágyiné Hor-
váth Henrietta. Pintér 
Béla pedig szívesen 
tett eleget a felkérés-
nek. - A speciális kö-
zönség inspirál en-
gem, mert különle-
ges élményekkel té-

rek haza mindig, amikor ilyen em-
berek között szolgálhatok és éne-
kelhetek. A szeretetük, az elfogadá-
suk az hatványozottan jelentkezik 
egy normál közönséghez képest – 
fogalmazott az énekes, akinek he-
lyi kötődése is van, hiszen a nagy-

mamája és az édesapja is karcagi 
volt. - Gyermekkoromban rengete-
get voltam Karcagon, úgyhogy én 
hazajöttem mindenképpen. Min-
den egyes alkalom, amikor lehető-
ségem van ide jönni, akkor azt így 
élem meg – mondta Pintér Béla, aki-
nek a dalait a keresztény hit járja át. 
Az énekes szerint fontos, hogy ön-

magát adja a koncerteken, és 
egyből megtalálja a közös han-
got a közönséggel. Az egyórás 
koncert során olyan közismert 
dalok csendültek fel, mint az 
Ovis ballagó vagy a Homok-
ba írva, amely osztatlan sikert 
aratott.

Szilágyiné Horváth Henriet-
ta azt is elárulta, hogy legközelebb 
december 11-én Kisújszállásra szer-
veznek egy karácsonyi koncertet, 
míg ugyanezen a napon a karcagi 
Gólyafészek Otthonban adomány-
osztást tartanak.

Kapás Mónika

Élménykoncert a fogyatékkal élőknek

- Ez a kinevezés a legmagasabb 
pozíció, amit be tudunk tölteni 
mint oktatók, kutatók. Az elmúlt 
26 éves egyetemi oktatói mun-
kám van mögötte - mondta dr. 
Zsembeli József, akitől megtudtuk, 
az oktatói beosztásoknál egyetemi 
tanár, professzor cím van, náluk 
kutatóknál pedig a tudományos 
tanácsadói kinevezés felel meg a 
professzori címnek.

- Emlékszik-e első tanítványa-
ira?

- Az első mentoráltamra nem 
emlékszem, hiszen csoportokat, 
évfolyamokat tanítok, de emlék-
szem az első évfolyamból néhány 

tanítványomra, akiket 1998-ban 
tanítottam. Közülük többen ma 
egyetemi adjunktus pozícióban 
vannak, és kollégák. A mai napig 
büszke vagyok rájuk, hiszen ők az 
oktatói és a tudományos pályán is 
megállták a helyüket.

- Mit kell tudni mostani tanít-
ványairól?

- Az utóbbi három évben az 
egyetemen beindult az angol nyel-
vi képzés, így több külföldi tanít-
ványom van, mint hazai. Nagyon 
élvezem, kihívás, hogy angol nyel-
ven kell oktatni. Épp most állítot-
tam össze külföldi hallgatóimnak 
a szakmai gyakorlatot, hiszen én 

ragaszkodom ahhoz, hogy ne csak 
elméletben kapják meg a tudást, 
ami elő van írva, hanem a kuta-
tóintézetben, gyakorlaton is. Most 
laboratóriumi méréseket fognak 
végezni, elsajátítják a mérőműsze-
rek használatát, de bemutatjuk 
nekik a karcagi nevezetességeket, 
és megkóstoltatjuk velük a birka-
pörköltet is. Még nem számoltam 
össze, hogy hány országból voltak 
már hallgatóim, de a mostani cso-
portomban van két mongol, egy-
egy koszovói, nigériai, angol és 
ekvádori is. Ők december 12-13-
án érkeznek az intézetbe gyakor-
latra - sorolta dr. Zsembeli József, 

aki sokszor sajnálja, hogy a klasz-
szikus kutatásra, amiben ő is ta-
pasztalatot szerzett, nincs annyi 
ideje, de úgy érzi, mostani kine-
vezése is arra predesztinálja, hogy 
koordinálja a kutatási tevékeny-
ségeket, és kinevelje azokat az if-
jú kutatókat, akik már önálló ku-
tatásra is alkalmasak lesznek. Úgy 
érzi, jó úton halad.

- Ahhoz, hogy valaki a profesz-
szori szintet elérje, iskolateremtő-

nek kell lenni. Én is megpróbáltam 
nagy elődeim nyomdokain haladva 
kialakítani egy olyan kollegiális és 
hallgatói kört, akikkel team-mun-
kában sokra tudunk menni a kuta-
tásban. Remélem ezt a munkát még 
15 évig legalább tudom folytatni. A 
tudományos tanácsadói cím, amit 
kaptam, nemcsak az én, hanem a 
karcagi kutatóintézet elismerése is 
- szögezte le dr. Zsembeli József.

DE

Rangos elismerés egyetemi 
oktatói munkáért

Dr. Zsembeli Józsefet, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és 
Tangazdaság Karcagi Kutatóintézetének igazgatóját dr. Szilvássy Zoltán, 
a Debreceni Egyetem rektora tudományos tanácsadónak nevezte ki, ezzel 
is elismerve a több mint két évtizedes egyetemi oktatói munkáját.
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HIRDETMÉNYEK

Egészségnapot rendezett a 
KÁIAMI Kováts Mihály Általános 
Iskolai Tagintézménye november 
23-án, csütörtökön. A tagiskola 
diákjai a korosztályuknak meg-
felelően ismerkedhettek meg az 
egészégmegőrzés fontosságá-
val.

Az Egészségnap keretében 
több mint tíz éve arra törekednek 
a Kováts Mihály tagiskola taná-
rai, hogy interaktív jelleggel fel-
hívják a gyerekek figyelmét az 
egészség megőrzésének fontos-
ságára. Chrappáné Papp Ágnes 
tagintézmény-vezető elmondta, 
hogy minden évben igyekeznek 
egy-egy területre koncentrálni. 
Idén a Kátai Gábor Kórház jubileu-
mához kapcsolódva bemutatták 
a diákoknak a kórház működését, 
munkaköreit, és magát az egész-
ségügyi ellátást. Ebben nagy se-

gítségükre volt Nagyné Lász-
ló Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház 
főigazgatója, aki fontosnak tartja, 
hogy minél fiatalabb korban fog-
lalkozzanak az egészséggel, az 
egészség megtartásával. 
- Nem elég, hogy bioló-
gia órán, természetismeret 
órán elméletből megtanul-
ják, hanem tudniuk kell, 
hogy miért van szükség 
vitaminokra, gyümölcsök-
re, és miért nincs szük-
ség a zsíros, cukros éte-
lekre – mondta a főigaz-
gató. Az Egészségnapon 
a felső tagozatos diákok 
megismerkedhettek a ké-
zi és gépi újraélesztés-
sel, gyakorolhatták az el-
sősegélynyújtást, a köté-
seket, megismerkedhet-
tek a Vöröskereszt tör-
ténetével és egészség-

ügyi szűrővizsgálatokon vehet-
tek részt, amelynek eredményé-
ről eltérés esetén értesítik a szülő-
ket. - Ha odafigyelünk magukra, 
rendszeresen eljárunk az egész-

ségügyi intézmények 
által nyújtott szűrővizs-
gálatokra, igénybe vesz-
szük azokat, akkor sok 
betegséget meg lehet 
előzni – hangsúlyozta 
Chrappáné Papp Ágnes. 
A tagintézmény-vezető 
hozzátette, hogy az em-
lített foglalkozások a fel-

sős diákokat érintették, de a dél-
utáni programokon osztályszin-
ten a tanítók irányításával az alsós 
tanulók beszélgetés, rajzolás, ve-
télkedő és gyümölcssaláta készí-
tés közben, korosztályuknak meg-
felelően ismerkedtek az egészsé-
ges életmóddal és az egészség-
megőrzéssel.

Kapás Mónika

Egészségnap a Kováts-ban
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2017. december 8. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Bereki Tepertő Fesztivál
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
  magazin 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nyíriné Kátai Katalin
 Karcagi hírek
 - E-recept
 - Kolbászízesítő és pálinka verseny
 - Virágok téliesítése
 - Új csoportszoba
 - Új kamerarendszer
 - Jó ütemben halad a rendőrség 
 épületének kivitelezése
 - Adventi hangulatban
 Háttér
 Tortanyereményt adott át 
 Szepesi Tibor
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Karcagi kolbászízesítő és pálinka 
verseny
21.20 Nyáry Krisztián könyvbemutatója

2017. december 12. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet 
19.05 Karcagi hírek

19.30 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise  
20.20 XII. Abádszalók napja, Hal- és 
 Vadfőző Fesztivál, szüreti mulatság 
 összefoglalója 2. rész
21.30 Adventi gyertyagyújtás

2017. december 14. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.20 Megyei Tükör
18.40 Mézes reggeli
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet
 Karcagi hírek
 - Kormányablakba költözik a NAV
 - Adventi körkép
 - A CO-mérők életet menthetnek
 - Gyógyvarázs Alapítvány
 - Drágul a tojás
 Háttér
 Vendég: Teleki Zoltán
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

Minden hétköznap 18.05 órá-
tól friss helyi és térségi híre-
ket láthatnak a Nagykunsági 
híradó című műsorunkban.

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Születés

2017. november 28.
Lajtos Katalin - Bene Sándor
Kg., Tanya 000864/31

Sándor

Halálozás
Balogh Gusztávné 
(Seres Róza) 
 (1943)

Olajos Imréné 
(Török Erzsébet) 
 (1948)

December 9. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

December 10. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16 órától 

hétfő reggel 07 óráig).

December 09-10. 
 Dr. Terjék Imre
 Karcag, Duna utca 7.
 Tel.: 06/20-939-4650

ADVENTI ZARÁNDOKLAT 
A BÉKÉÉRT

A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend 
szerzetes testvérei és a 

Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusai 
zarándoklatot szerveznek 

2017. december 09-én délután, 
amelyre felnőtteket és fiatalokat várnak vallási 

hovatartozástól függetlenül.
 

A zarándoklatot 2017. december 09-én 13.00 órakor 
kívánjuk indítani a berekfürdői katolikus templomból. 

A zarándoklatot kb. 17.00 órakor a 
karcagi Városháza előtt fejezzük be, 

ahol közösen imádkozunk a békéért.
 

További információ a 
Szent Pál Marista Általános Iskolában kérhető: 

+36/59-503-085; szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu

Lapzárta: 
2017. december 11. 

(hétfő) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebon-
tásra vagy nagy felújításra szoruló 
ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon a Kisvénkertben, a Kék-
virág utcában, 939 m2-es kert (fele 
felkerítve, rajta lakókocsi, fúrt kúttal) 
eladó. Tel.: 06/30-216-9216.

Kocka típusú kertes ház lakható al-
sóépülettel eladó. Tel.: 06/20-258-
8997.

Eladó garázst keresek a Déryné kör-
nyékén. Tel.: 06/30-445-5413. 

Eladó a Kenderesi útfélen, a Rokkant-
kertben osztható vagy növelhető te-
rületű zártkertek, illetve a Partos II-
ben 0,2 ha területű (épülettel, áram-
mal, kúttal) 800.000 Ft-ért. Tel.: 06/30-
963-5073.

Eladó összkomfortos családi ház a 
Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

Karcagon, a Táncsics krt. 5-11. alatt 
egy 2. emeleti garzonlakás eladó. 
Tel.: 06/30-300-2545. 

Eladó családi házat, lakást, nyara-
lót, kertföldet, termőföldet keresünk 
meglévő ügyfélkörünk részére, érté-
kesítési célra. Tel.: 06/30-989-3349.

Karcag városközpontban 50 m2 -es, 
IV. emeleti, kétszobás lakás eladó. 
Tel.: 06/30-208-0095.

Állat 
Kopasztott csirke eladó Karcagon, a 
Soós István utca 12. szám alatt. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Vegyes
Trapézlemez többféle színben kap-
ható 1450 Ft/m2 (kerítésnek, tetőnek, 
garázsnak). Tel.: 06/30-265-4197.

Eladó 65 darabból álló karcagi vert-
csipke terítő gyűjtemény. Tel.: 06/30-
963-5073.

Hajdu gyártmányú Aquastic 200 li-
teres villanybojler fél áron elvihe-
tő. (Kb. 1 évet használt.) Tel.: 06/30-
619-2694.

Zsírosbödönök, 220 V-os cirkula, pa-
pírtéglát nyomó prés, dongómo-
tor meghajtású kerékpár eladó. Tel.: 
06/30-216-9216.

Asztali fúrógép és asztali köszörű ki-
fogástalan állapotban, sürgősen el-
adó. Tel.: 06/30-568-1296.

Termelői cirokmag (vörös) házhoz 
szállítva 6.500 Ft/q. Ugyanitt eladó 
TZ-4K-14B kistraktor, alternáló kaszá-
val, hordozókerettel, ekével, kerék-
súllyal, gyári festéssel 750.000 Ft-ért. 
Tel.: 06/30-963-5073. 

Eladó Karcagon 1 db ágyneműtartós 
heverő és 1 db Móra 4 égős gáztűz-
hely megkímélt állapotban. Tel.: 06/30-
527-2980.

Eladó 1 db nagyméretű üst üstház-
zal, 1 db új kisüst, 1 db melegítőkály-
ha. Tel.: 06/59-300-521.

Eladó 11 kg-os PB-gázpalack, Zepter 
Bioptron kislámpához színterápia, 
hajszárító, és egyéb más termékek 
eladók. Tel.: 06/30-540-4462.

Kóstolóval egybekötött termelői 
mézvásár (zárjegyes) december 09-
én (szombaton) 9-13-ig Karcagon, a 
Reggel utca 33. szám alatt a nagy-
kapuban. Igény szerint házhoz vi-
szem. Tel.: 06/30-696-5288. 

Eladó csomagtartó (autóra), káposz-
tagyalu, szobabicikli, Panasonic TV, 
szoba WC, sparhelt, üstház (üsttel), 6 
db szék, járókeret, gáztűzhely, gáz-
palack és 4 db gépkocsi felni. Tel.: 
06/30- 420-6617.

200 liter szilvacefre (100 Ft/l) eladó. 
Tel.: 06/30-242-2123.

Pianino megkímélt állapotban eladó. 
Tel.: 06/70-298-4809.

Karácsonyra zenét tanulóknak! Új, 
kitűnő állapotú gyakorló klarinét 
(tokkal együtt) kedvező áron eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.

Eladó karácsonyi ajándéknak is új, 
fekvő kondipad, 2 db új irha férfika-
bát, 2 db új női rövidkabát (dzseki) és 
1 db új női irhakabát szőrmegallérral 
(S, M, kis és közepes méret, hosszú), 1 
db férfi bőrdzseki. Mind kedvező, ak-
ciós áron! Tel.: 06/70-300-9730. 

Rendszám nélküli 1,5 tonnás, 1 tenge-
lyes pótkocsi (magasítóval), 1 db ak-
kumulátor (6 V, 84 Ah, garanciás) és 3 
db 250 cm3 JAWA motor alkatrésznek 
eladó Karcagon. Tel.: 06/30-511-7613.

Nem tudod, hogy mit vegyél az ün-
nepekre a gyerekeknek? Segítünk 
Neked! 2017. december 04-én (hét-
főn) a Dózsa György út 2. szám alatt, 
9 órakor megnyitottuk „Szoni játék-
boltját”. Széles választék várja leen-
dő vásárlóinkat: többféle baba, au-
tó, társasjáték és memóriát, készsé-
get fejlesztő eszköz. Udvarias kiszol-
gálással, és 3.000 Ft feletti vásárlás 
esetén ajándékkal kedveskedünk ve-
vőinknek! Térj be hozzánk! „Szoni já-
tékboltja”, Karcag, Dózsa György út 
2. szám.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársonynadrág, bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, tel.: 06/59-313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, tel.: 
06/30-584-2767.

Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-6813. 

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

Méz házhozszállítás Karcag terüle-
tén! Akác (folyékony, 2.000 Ft/kg), 
vegyes (kristályos, 1.500 Ft/kg). 
Köszönjük régi és leendő ügyfeleink 
bizalmát: Szőllősi Csaba és Sebők 
Erika. Tel.: 06/30-963-5073.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fuva-
rokat vállalok, akár távolságit is. Tel.: 
06/30-265-4197.

Feleslegessé vált papír- és fémhulla-
dékait ingyen elszállítom! (Mosógép, 
hűtőgép, gázkészülékek, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Nyugdíjas nő házimunkát vállal. Ta-
karítást, vasalást, akár gondozást is 
Karcagon. Tel.: 06/30- 381-0557.

Vállalom cipzár bevarrását kabátba, 
nadrágba illetve ruhafelhajtást, füg-
gönyszegést. Tel.: 06/30-527-0343. 

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:

Hétfő: 
8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 
8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 
8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 
8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Gyermekvédelmi felügyelő (Kunmadaras),
 - Kereskedelmi ügyintéző (Kisújszállás),
 - Könyvelő - analitikus (Kisújszállás), 
 - Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója (Túrkeve),
 - Szakács (Karcag),
 - Cukrász (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Gyermekgondozó-nevelő – általános kisegítő (Kunmadaras),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő (Tiszagyenda),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Nyomdász (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Villanyszerelő (Kenderes),
 - Tetőfedő, bádogos (Karcag),
 - Faipari gyári munkás (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője - 

takarmányos traktoros és sertésgondozó (Kenderes),
 - Konyhai kisegítő (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

08. P 6.30 17.00

09. Szo 6.00 12.00

10. V 6.30 12.00

11. H 6.30 17.00

12. K 6.30 17.00

13. Sze 6.30 17.00

14. Cs 6.30 17.00

15. P 6.30 17.00

16. Szo 6.00 12.00

17. V 6.30 12.00

18. H 6.30 17.00

19. K 6.30 17.00

20. Sze 6.30 17.00

21. Cs 6.30 17.00

22. P 6.30 17.00

23. Szo 6.00 12.00

24. V ZÁRVA ZÁRVA

25. H ZÁRVA ZÁRVA

26. K ZÁRVA ZÁRVA

27. Sze 6.30 17.00

28. Cs 6.30 17.00

29. P 6.30 17.00

30. Szo 6.00 12.00

31. V ZÁRVA ZÁRVA

PIACCSARNOK
DECEMBERI 

NYITVATARTÁSA

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel 

várjuk kedves 
tárlatlátogatóinkat 

2017. 
december 15-én 

14.00 órai 
kezdettel Budapesten 

a Vajdahunyad várban a 
„Betlehemi jászol” 
pályázat zsűrizett 

munkáinak megtekintésére.
Boldizsár Erzsébet 

festőművész és lánya, 
Kohári-Boldizsár 

Emese Erzsébet 
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SPORT

Az első fordulóban elért győzel-
met követően ismét győzelmet ün-
nepelhettek az NB II-ben a karcagi 
sakkozók. 

A sorsoláskor tudtuk, hogy az ősz 
nem lesz egyszerű, de sajnos nehe-
zebbre sikerültek a fordulók a várt-
nál. A második fordulóban a Szege-
den elszenvedett vereség még bele-
fért, de a harmadik fordulós hazai 
vereség már hidegzuhany volt, amit 
Kecskeméten sem sikerült kijavítani, 
és újabb vereséggel érkeztünk meg a 
Szentes elleni találkozóra. A mérkő-
zés Illés Dávid Márk és Fodor Ist-
ván gyors győzelmeivel kezdődött, 
amit Kovács Róbert és Rab János 
döntetlenjei követtek. Ezt követően 
nagy harc alakult ki minden táblán. 
Egyed Judit bonyolult állásban el-
fogadta ellenfele döntetlen ajánla-
tát, míg Egyed Gábort meglepték a 
megnyitásban, amiből már nem tu-
dott anyagi veszteség nélkül mene-
külni, és vereséget szenvedett. Idő-
közben sajnos Egyed Viktória sem 
találta meg a jó folytatást, és előbb 
bástyát vesztett, majd a mérkőzést 

is elveszítette. Ezzel az ellenfél ki is 
egyenlített. Kónya László ígéretes 
állásban elnézte ellenfele menekü-
lését, amivel örökös sakk alakult ki, 
így ez a parti is döntetlen lett. A ne-
gyedik táblán Puha Péter egyenlő 
állásban ellenfele hibáját kihasznál-
va győzött, és ismét előnyhöz juttat-
ta a csapatot. A csapat hatodik pont-
ját Egyed Zsolt szerezte, aki egy kis 
kombinációval döntő anyagi előny-
be került és győzött. A csapatgyő-
zelemhez már csak egy fél pont kel-
lett, amit Dosztán János magabiz-
tosan ért el, így az idei második csa-
patgyőzelmet is megszereztük. Utol-
jára Mohácsi Imre fejezte be a parti-
ját, amiben fokozatosan növelte elő-
nyét és győzött, így 7,5-4,5 arányban 
sikerült felülmúlni Szentes csapatát. 
A nagyszerű körülményeket bizto-
sító Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dőben remélhetőleg sikerült ismét 
megtalálni a csapatnak a sikerhez 
vezető utat, amelynek az első lépése 
ez a győzelem volt. 

Egyed Zsolt

Győzelem Szentes ellen
NB II. csapatbajnokság

Floratom Szeged II. - Kováts DSE I. Karcag 
15-3
Karcagi győzelmek:

Skumáth István 2, Imrei Ferenc 1
A vereség ellenére csapatunk a negyedik 

helyen áll. Üde színfolt volt Dobrai István 
nagyszerű játéka, közel volt első NB II-es győ-
zelméhez. A nagyon erős NB I-es játékosok-
kal kiálló Szeged megérdemelten nyert. 

NB III. csapatbajnokság
Jánoshida SE-Kováts DSE II. Karcag 17-1
Karcagi győzelem: 

Dobrai István 1
A jelenleg második helyen álló Jánoshida el-

len nem volt esélyünk, de Dobrai István győ-
zelme és Dobó István nagyszerű játéka gyógy-
ír volt a vereségre.

Megyei I. osztályú csapatbajnokság
UNION ASE Jászberény II. - Kováts DSE 
III. Karcag 12-6
Karcagi győzelmek: 

Metykó László 3
Nagy Norbert 3
Az egységesebb Jászberény megérdemel-

ten nyert.

Megyei II. osztályú csapatbajnokság
Jászkun Volán SC II. - Kováts DSE IV. Kar-
cag 7-3      
Karcagi győzelmek: 

Nagy Sándor - Palotai János (páros) 1 
Nagy Sándor (egyéni) 2
A következő összevont fordulóban lesz 

javítási lehetőség.

Soron következő események:
 - december 09. (szombat) 11 óra: NB II.: Kováts 

DSE I. Karcag-Kisújszállás Házépítők SE.  
(Kováts Mihály tagiskola tornaterme)

 - december 09. (szombat) 15 óra: megyei I. osz-
tály: Kováts DSE III. Karcag - LSL Pingpong 
Club Szolnok (Kováts Mihály tagiskola torna-
terme)

Csornai Csaba

Dobogó közelben a karcagi csapat
A S Z TA L I T E N I S Z


