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Új élet a régi falak között

Hosszú évek óta áll üresen, átadva magát az enyészetnek az
egykori újtelepi általános iskola. Mióta megszûnt a tanítás,
az épületet látva elszorul a helyiek szíve. A valamikor
rendezett, szép iskola és környezete ma csúfosan áll a
településrész központjában. Az ablakok kiverve,
bedeszkázva. Az udvart benõtte a gyom. Mint a halálraítélt,
úgy óhajtja az épület az újjászületést. S már nem kell sokat
várni. Január elsõ hetében elkezdõdött a munka. 30

Nyitott száj...

Nagy Ferencné
„Nagyon jó lesz, mert
többször betörték ennek az
épületnek az ablakait, és
tönkretettek itt mindent.
Így legalább rendben lesz,
és jó lesz ránézni, gyönyörködni benne.”

férõhelyes fogyatékosokat ellátó nappali intézménnyé
alakítja az önkormányzat az épületet. A város 56 millió
forintot nyert a beruházásra, mely nem csak az épület sorsát
rendezi, de a sérültet gondozó családok számára is segítséget
nyújt, ráadásul munkahelyeket teremt.
D. Sári Andrea
(Folytatás a 3. oldalon.)

Hogyan fogadja az újtelepi lakosság
a fejlesztést, az iskola átalakítását?

Darai Imre
„Hallottam, hogy fogyatékosok intézménye lesz
itt. Örülök neki, mert
legalább rendezett lesz a
környezet, és végre
fejlõdik itt is valami.”

Király Lászlóné
„Nagyon örülök az új
intézménynek, legalább új
munkahelyek létesülnek.
Másrészt ez az épület eddig
csak tönkrement, és ahhoz
túl értékes, hogy ezt tétlenül
nézzük.”

Kovács Zoltán
„Örülök az átalakításnak,
legalább hasznosítják ezt
az épületet, s megvalósul
egy választási ígéret.
Remélem, hogy hamarosan a csatornázásra és
az útépítésre is sor kerül.”

Kellárszki Sándorné
„Nagyon örül neki a
lakosság. Én is, aki itt születtem, itt nõttem fel. Kiss
Zsigmond képviselõ nem
csak ígért, de be is tartja az
ígéretét. Dicsérjük, mert
megcsináltatta az óvodatetõt
is.”

Varga Lászlóné
„Végre biztonságosabb lesz
ez a környék, és kevesebb
lesz a betörés ebben az
épületben, ha odafigyelnek
rá. Már csak egy gyógyszertár kellene nekünk, mert
sokat betegeskedünk.”
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Ideiglenesen bezárt az uszoda
Már ebben az évben a termálvíz és a vele feltörõ
metángáz fûtheti a strand vizét és az uszodát
Nem bírta tovább fedezni a Gyógyfürdõ Kft. a közel 2,5 millió
forintos havi veszteséget, amit az uszoda üzemeltetése okozott,
ezért fájdalmas lépésre szánták el magukat. 2008. január 19-én
ideiglenesen bezárták a létesítményt.
- A bezárás elsõdlegesen gazdasági okokra vezethetõ vissza. A
döntést azt követõen hoztuk meg, hogy mérlegeltük az
energiafelhasz-nálást és a látogatottságot. Az eredmény:
ráfizetéses az üzemel-tetés. Ezt pedig, a mai gazdasági helyzetben
egy intézmény sem engedheti meg magának. Mindannyian tudjuk,
hogy a gazdasági válság idõszakát éljük. A gazdasági recesszió a
Holding Kft. mûködését sem kerüli el. Márpedig egy uszoda
mûködtetése jelentõs költségekkel jár, és ez nem csak nálunk, de az
országban több helyen is veszteséges – indokolta a döntést Tóth
Erzsébet, a Holding Kft. ügyvezetõ igazgatója.
A sátor üzemeltetése során jelentõs kiadás keletkezik a
gáz és az elektromos energia felhasználásából, s ez minimális
árbevétellel párosul. A havi szinten jelentkezõ, mintegy 2,5 millió
forintos veszteséget nem tudják kigazdálkodni, mivel igen alacsony
az uszoda látogatottsága.
- A délelõtti órákban az iskolák tornaórákon szokták látogatni a
fürdõt. Viszont ebben az influenzás, megfázásos idõszakban nem
szívesen hozzák ki tornaórán a gyerekeket a testnevelõ tanárok.
Tehát így az uszoda délelõtti látogatottsága is visszaesett.
A délutáni órákban volt olyan idõszak, amikor csupán 1-2 úszóvendégünk volt. Ez nagyon kevés. Próbáltuk akciókkal felhívni a
figyelmet az uszodára, sajnos kevés sikerrel. Az árbevételünk nem
fedezi ezt a veszteséget – teszi hozzá Tóth Erzsébet.
- Nem beszélve arról, hogy a fürdõnek mint nagyfogyasztónak egy
bizonyos gázmennyiséget le kell kötni havonta a TIGÁZ felé. S ha
ebbõl a lekötött mennyiségbõl többet használ fel, akkor még plusz
8%-os áremelkedéssel kell számolni. Ha viszont nem használja fel
a lekötött mennyiséget, akkor 8%-os kötbért kell fizetnie. Tehát az
üzemeltetõ ebbõl a szempontból is szorult helyzetben van. Másik
oldalról meg nincs bevétele, nincs mibõl fedezni a jelentõs
kiadásokat. Ebben a gazdasági helyzetben az önkormányzat sem
képes kompenzálni a hiányt. Hiszen olyan költségvetési év elõtt

állunk, hogy szerény számítások szerint és a legutóbb elfogadott
állami költségvetéshez igazodva, mínusz 250 millió forintos hiány
mutatkozik a költségvetésben – mondja Márkus Gábor, önkormányzati képviselõ.
-Ma már nagy luxus drága gázzal felfûteni az uszodát fedõ
hatalmas sátrat. Nem beszélve arról, hogy az év elején kialakult
gázhelyzet miatt még spórolni is kellett a fûtõanyaggal. De a 80-as
évek elején, amikor a sátor elkészült, ez még nem okozott gondot meséli Kardos István, aki annak idején részt vett a tervezési
munkálatokban. Azt pedig senkinek sem kell mondani, hogy ez
milyen költséget jelent. S fõként azért haszontalan a kiadás, mivel
lett volna más lehetõség is. A fürdõ fejlesztésének az elõzõ
ütemében úgy volt tervezve, hogy a hõcserélõn keresztül az uszoda
vize termálvízzel lesz fûtve, de mivel a pályázati összeg nem tette
lehetõvé ennek a megépülését, a mûszaki tartalmat ezzel
csökkentették, és emiatt lett gázfûtésû a medence. Mi mindenképpen szeretnénk ezen változtatni, és egy gazdaságosabb megoldást találni – teszi hozzá az alpolgármester.
Vagyis a gázfelhasználást egyéb lehetõségekkel kívánják
kiváltani. Így jelentõsen csökkennének a mûködtetési költségek. A
mûszaki kivitelezés és a tervek készítése már folyamatban van. A
cél, hogy ez a beruházás minél hamarabb megvalósuljon.
- Tavaly óta két gázhasznosító céggel is tárgyalásban vagyunk.
Reményeink szerint õszre megszületik a megoldás, mely azt
jelenti, hogy a jelenlegi drága gáz helyett a fürdõ saját gázát, illetve
saját melegvizét felhasználva tudjuk majd fûteni a medence vizét,
illetve a nagymedence légterét. A cégek, akikkel a tárgyalások
folynak, felajánlották, hogy saját beruházásban megcsinálják az
átalakítást, de az igazi hasznot az jelentené, ha a város maga oldaná
meg a helyzetet. Ezért most megfelelõ pályázati lehetõségre
várunk, hogy ezt a több tíz, de inkább százmillió forintos
beruházást meg lehessen valósítani – ismertette az önkormányzati
terveket Jenei Tibor, a Városfejlesztési Osztály vezetõje.
Verdó Ildikó
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Új élet a régi falak között…
Elkezdõdött a fogyatékosok nappali ellátását
biztosító intézmény kialakítása az Újtelepen
Mintegy 30 fogyatékos ember számára nyújt májustól
biztonságos nappali ellátást az az új intézmény, mely az Újtelep
központjában álló, ma még elhanyagolt iskolaépületben kerül
kialakításra. Az önkormányzat mintegy 56 millió forintot
költhet felújításra és eszközbeszerzésre egy újabb, sikeres
pályázatnak köszönhetõen. Megoldva ezzel azoknak a
családoknak a sorsát, akiknek sérült családtagról kell
gondoskodniuk.
-Hiánypótló szolgáltatás kerül bevezetésre az új intézmény
létrejöttével. Szívszorító ugyanis annak a felmérésnek az eredménye, mely azt vizsgálta, hogy a sárréti kistérségben mekkora
igény van erre a szolgáltatásra. Kiderült, hogy a jelenleg ellátott
személyek több mint tízszerese vár ellátásra. Vagyis több mint
3000 fõ. Mi közülük szeretnénk kiválasztani azt a 30 fõt, akik
szakemberek felügyelete mellett tölthetik napjaikat. Lehetõséget
adva ezzel a hozzátartozóknak, hogy míg sérült családtagjukat
biztonságban tudják, õk munkát vállalhassanak. Az intézmény
fenntartója a mindenkori önkormányzat, az intézményvezetõ munkáltatója pedig a mindenkori polgármester lesz. Ilyen módon az
önkormányzat hatáskörébe tartozik az üzemvitel, valamint a
térítési díjak meghatározása. Tehát nem privatizált formában,
hanem a város tulajdonaként mûködik majd az intézmény –
mondjaArnóth Sándor polgármester.
Az új intézmény a Segítõ Kezek Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozik majd, és öt fõnek
biztosít munkát. A gondozónõk és a terápiás munkatárs reggel 8
órától délután 4 óráig nyújtanak majd az ellátottak számára fizikai
és mentális gondozást.
- A nappali ellátás keretében az elsõdleges hangsúly a megfelelõ
szabadidõs foglalkozásokon van. A szakemberek feladata
megtartani, és lehetõség szerint fejleszteni azokat a készségeket,

A ladányi ivóvízrõl…
Több támadást kapott az
önkormányzat azt követõen,
miután bejelentették, visszalép a város az ivóvízminõségjavító program pályázattól. A
döntés ellenzõi úgy vélik, a
lépés hibás. Ám az illetékesek
azt mondják, a lakosság
érdekeit szem elõtt tartva,
átgondoltan döntöttek.
- A legfontosabb érv az volt,
hogy amennyiben ezen a
pályázati eljáráson részt
veszünk, egy olyan megállapodást kellett volna kötni,
melynek során az ivóvíz utáni
fizetés jelentõsen emelkedett
volna. Vagyis elvesztettük
volna azt a kontrollt, amivel mi állapíthatjuk meg az ivóvíznek a
mindenkori értékét. Ez azt jelenti, hogy legalább kétszeresére
emelkedett volna a mostani fizetési tarifa - mondja Petõné Papp
Margit, az önkormányzat tanácsnoka.
Másrészt a vizsgálatok eredménye szerint a püspökladányi ivóvíz minõsége megfelel az elõírásoknak. Az ivóvíz
minõségét a 201/ 2001-es kormányrendelet szabályozza. Ebben

melyekkel az ellátottak rendelkeznek. De biztosítjuk a fogyatékosok számára az egészségügyi alapellátást, elõsegítjük a szakellátáshoz való hozzájutásukat, és segítünk elintézni hivatalos ügyeiket. A nap folyamán természetesen meleg élelmet is biztosítunk
számukra. Mivel a kistérségben jelenleg nincs olyan önkormányzati szerv, ahol fogyatékosokkal foglalkoznak, holott erre hatalmas
igény lenne, bizonyára hamar meglesz majd az ellátotti létszámunk
– mondja Nagy Ildikó, a Segítõ Kezek Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje.
Az új intézmény amellett, hogy 30 fogyatékos ember
számára biztosít megfelelõ ellátást, és öt embernek ad munkát, egy
régi problémát is megold az Újtelep központjában. Végre felújítják
és felügyelik majd a hajdani iskola épületét.
- Nagy jelentõségû lépés ez, mert eddig az Újtelep elhanyagolt
része volt a városnak. Ennek a közel 400 négyzetméteres épületegységnek eddig valójában nem volt gazdája. Folyamatosan betörték az ablakokat, rongáltak, raboltak, randalíroztak az elhagyott
iskola épületében. De mire a munkálatok befejezõdnek, rá sem
lehet majd ismerni a lerobbant iskolára. A biztonságot pedig azok a
térfigyelõ kamerák garantálják majd, melyekbõl természetesen az
intézmény közelébe is jut majd. Ez öröm számomra, és öröm az ott
élõk számára is. Hiszen az Újtelepen talán még soha nem történt
ilyen méretû beruházás.
A felújított, akadálymentesített épületben tágas terek, és
az elõírásoknak megfelelõ foglalkoztatók, szociális helyiségek
várják majd az ellátottakat és a dolgozókat. A munkálatok ez év
elején kezdõdtek és várhatóan április végére be is fejezõdnek. Az
intézmény átadására a tervek szerint május elsõ napjaiban
kerülhet sor.
Verdó Ildikó
van meghatározva az az egészségügyi határérték, amit a víz
minõségének be kell tartania. Ezt az ÁNTSZ szakemberei havonta
mintavétellel ellenõrzik. A vizsgálat eredményérõl folyamatosan
tájékoztatják az illetékeseket.
- Az önkormányzat arra alapozva hozta meg a döntését, hogy a
ladányi víz minõsége megfelel az elvárásoknak. Szeretném eloszlatni azokat a kételyeket, melyek szerint egészségre ártalmas a
püspökladányi ivóvíz. Nem ártalmas az egészségre. A benne lévõ
anyagok aránya semmilyen szempontból nem haladja meg az
egészségügyi határértéket – teszi hozzá Petõné Papp Margit.
Vannak, akik mégis amellett érvelnek, hogy nem ártana
javítani a ladányi ivóvíz minõségén. A szakemberek szerint
azonban a rendszeres vizsgálati adatok alapján a víz minõsége
megfelelõ, s nincs is rá panasz.
- Az utóbbi idõben nem tapasztaltunk ilyen bejelentést sem a
lakosság, sem a közületek részérõl. Folyamatosan vízvizsgálatokat
végzünk, a hatóságok vízmintát vesznek a város különbözõ
pontjairól. A vízminták minõsége jónak mondható, nem tapasztaltunk problémát. A megfelelõ vízminõség elérése érdekében
rendszeresen mosatjuk a rendszert. Ilyenkor klórt adunk a
mosáshoz, ezért idõnként legfeljebb klórgáz szaga lehet a víznek.
De természetesen próbálunk mértékletesek lenni. A klór pedig, ami
a rendszerbe kerül minimális mennyiségû. Ennek szaga van, de a
víz minõségét nem rontja, sõt javítja – tájékoztatta lapunkat Tóth
Erzsébet, a Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
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„A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik.”
Wass Albert

Kerekasztal beszélgetésen Varga Mihály volt pénzügyminiszterrel,
Fazekas Sándorral Karcag polgármesterével és
Dr. Farkas Bélával a karcagi kórház orvosigazgató-helyettesével
Az ország állapota a gazdaságban, az egészségügyben, az
önkormányzatokban 2009-ben. Ezzel a címmel invitálta városunk
lakosságát kerekasztal beszélgetésre az Õrdaru Egyesület a Dorogi
Márton Mûvelõdési Központba január 20-án. Federics Lászlóné az
egyesület elnöke megnyitójában köszöntötte a meghívott elõadókat: Dr. Fazekas Sándort Karcag város polgármesterét, országgyûlési képviselõt; Dr. Farkas Bélát a karcagi Kátai Gábor Kórház
orvosigazgató-helyettesét, valamint Varga Mihályt a FIDESZ
alelnökét, az Orbán-kormány pénzügyminiszterét. Majd
köszöntötte a beszélgetés további résztvevõit: Kardos István urat,
városunk alpolgármesterét, a helyi FIDESZ szervezet elnökét,
Terdik Ferencet, az önkormányzat FIDESZ frakciójának elnökét,
térségünk polgármestereit, megjelent polgárait, városunk
képviselõ-testületének tagjait, a közintézmények vezetõit,
dolgozóit, a civil szervezetek megjelent képviselõit. Ezután
röviden bemutatta az egyesületet.

Az egyesület elnöke után Terdik Ferenc ismertette a rendezvény
programját, majd átadta szót Kardos Istvánnak. Városunk
alpolgármestere beszélt arról, hogy önkormányzatunk sikeres két
évet tudhat maga mögött:
„Kiegyensúlyozott gazdálkodás volt jellemzõ, nem kellett
mûködési hitelt felvenni, jó színvonalon mûködtek intézményeink, valamint létszámleépítések sem okoztak munkanélküliséget. Most készül a 2009-es év költségvetése, a költségvetési
koncepció alapján mintegy 270 millió Ft hiánnyal számolhatunk.
Cél, hogy ebben az évben se kelljen mûködési hitelt felvenni,
intézményeinket hasonló színvonalon szeretnénk mûködtetni,
mint ez már megszokottá vált. Igen komoly önmérsékletet, az
önként vállalt feladatoknak a felülvizsgálatát és szigorú takarékosságot kíván ez az év. 2008-ban a rendelõintézet felújítása és
akadálymentesítése történt meg, ez 50,7 millió Ft értékben.Aztán a
Petõfi Tagintézmény Bajcsy utcai épülete, valamint a polgármesteri hivatal akadálymentesítése fejezõdött be, ez 28 millió Ft
volt egyenként. Megkezdõdött tizenegy játszótér fejlesztése, mely
14,2 millió Ft bekerülési költséggel fog megvalósulni. Ugyancsak
elkezdõdött az Újtelepen a fogyatékosok nappali intézményének a
kialakítása. Ez a beruházás 56,7 millió Ft értékû. A belterületi
térfigyelõ rendszer tizenhét helyen 27 db kamerának a
felszerelését jelenti. Elõkészítési folyamatban levõ beruházásaink
a Bocskai úti kerékpárút építése, ami 47 milliós beruházás, és a
gyûjtõút, mely nagyságrendben is a legkomolyabb: 440 millió Ft.
Közösségi közlekedési fejlesztési pályázatunk 40 millió Ft
értékben tizenöt buszmegállónak a korszerûsítését jelenti. A város
meglévõ és folyamatban lévõ beruházásainak értéke közel 1,2

milliárd Ft, ami miatt nincs szégyenkeznivalónk, viszont a
folyamatban lévõ fejlesztések még sok feladatot adnak a
testületnek és a hivatal dolgozóinak, tehát lesz tennivaló bõven a
2009-es évben.”
Dr. Farkas Béla, a karcagi
Kátai Gábor Kórház orvosigazgató-helyettese elõadásának elsõ részében statisztikai
adatokkal mutatta be a magyar
társadalom jelenlegi egészségügyi helyzetét. A népességfogyás riasztó tényének okait
boncolgatva a rendezvény
résztvevõi megismerhették a
legfontosabb ok és okozati
tényezõket, melyek befolyásolják a demográfiai jellemzõk
negatív irányát.
Az elõadás további részében részletesen bemutatásra került a mind
külsejében, mind belsejében megújult karcagi kórház. Az épületet
teljes egészében a múlt év végén vették birtokba. A felújítás során
120 millió forint értékû eszköz beszerzésére is sor került. Dr.
Farkas Béla összefoglalójában szembeállította a jelenlegi hazai
egészségpolitikát az egészségügy küldetésével:
„Összességében elmondhatom, hogy minden orvos és minden
egészségügyi dolgozó lelkiismeretesen és a tudásának legnagyobb kihasználtságával próbál eleget tenni feladatának.
Ebben az idõben, viszont a lelkesedés - be kell, hogy valljam-,
kevés ahhoz, hogy megfelelõ módon a finanszírozás egyre
mélyülõ és szûkülõ forrásai ellenére úgy tudjunk dolgozni,
hogy a betegek elégedettek legyenek. A vészharangot
kongatom akkor, amikor bemutatom, hogy néz ki
Magyarország egészségi állapota, de kongatom akkor is, mikor
az utóbbi évek végig nem gondolt, ki nem dolgozott koncepciói
egy kritikus, kilátástalan helyzetbe vitték az ország egészségügyi ellátását. Azt kell, hogy mondjam: itt van ez a szép kórház, itt
vagyunk mi orvosok, és az ambíciónk, a mindennapos szakmai
sikerünk kell, hogy lendületben tartsa az intézményt. A betegeink
ellátását, szolgáltatásunk kereteit a társadalombiztosító határozza
meg és nem a beteg igénye, és nem az, amit mi szeretnénk. Ez
nagyon sokszor félreértést, ütközések pontját hozza.”
Dr. Fazekas Sándor az
önkormányzatok jelenlegi és
a jövõben várható helyzetét
vázolta:
„Gyakran a sajtó reflektorfényébe kerül, hogy kell-e
Magyarországon önkormányzati reform. Nem tudom, hogy
mit lehetne még megtakarítani
egy reformmal. Mondjuk, hogy
nyolc osztály helyett hét osztály
legyen az általános iskola? Jól
tudjuk, hogy túl sok iskolát nem
lehet bezárni, mert hova teszszük a gyerekeket, és mit csinálnunk az épületekkel.
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A hivatalokban így is sorba kell állni, de hogyha a hivatal fele
ekkora lenne, akkor nyilván háromszor olyan hosszú lenne a sor.
Ráadásul ezek a hivatalok értünk dolgoznak. Ha a település
üzemeltetésére keve-sebb a pénz, akkor több lesz a közterületen az
elhanyagolt rész, emiatt a település nívója süllyed. Tehát egy ilyen
önkormányzati reform felvetésénél mindig valahol "bejön a
képbe", hogy nem életszínvonal csökkentés húzódik-e meg
véletlenül. Az hogy valamit át akarunk alakítani, jobbá tenni, az
fontos, de mindig ott lopakodik a háttérben valamilyen elvonási
szándék. Mint ahogy jelen esetben is láthatjuk, a kormány az
életszínvonalat tudja csökkenteni úgy, hogy nem léptet be
különösebb változást az önkormányzati rendszeren. Ha pénzt vesz
el az önkormányzatoktól, akkor kevesebb pénzt lehet kifizetni
bérként, jutalomként, elismerésként a pedagógusoknak. Akkor a
legkvalifikáltabb emberek elkezdenek elmenni a pályáról, mert
máshol többet fizetnek. Akkor a képzés színvonala egy idõ után
elkezd csökkenni. Ez nem reform, ez csökkenti az életszínvonalat.
Aki gyengébb képzést kap, az nehezebben tud továbbtanulni,
kevesebb lesz a fizetése késõbb. A kormány reform nélkül is
kivette a pénzt az önkormányzati rendszerbõl, és ezt követõen azt
mondta, hogy át kéne alakítani. Visszatérõ téma az is, hogy sok az
önkormányzat. Kérdés az, hogy tényleg sok-e, ugyanis az
önkormányzatok mi vagyunk, tehát a lakosság érdekérvényesítõ
szervezete. Nem az a kérdés hogy sok-e vagy kevés. Az egyik
kérdés az, hogy kell, a másik az, hogy milyen feladatai vannak,
mert a feladatain keresztül költ pénzt, használ fel forrásokat. A
FIDESZ-nek megvan az elképzelése az önkormányzati
rendszer nagy részének a korszerûsítésekre. Nem valamiféle
gyurcsányi reform, vagy amit reformnak elkereszteltek.
Tolómérõvel mérnek, krétával vonalaznak, utána pedig
baltával vágnak, amit az egészség-ügyben láthatunk. Romok
és káosz marad utána. Az önkormányzati rendszerbe nem
lehet így belenyúlni, mert azok a romok a mindennapjainkat
érintik. Nekünk az a célunk hogy egy szerves fejlõdésen
alapuló és biztonságos életszínvonalat nyújtó önkormányzati
reformot vigyünk végig, ehhez kétharmados többség kell, és
ami nagyon fontos, hogy egyfajta társadalmi egyeztetés és vita.
Ne néhány ember zárt ajtók mögött asztalok sarkán számolva
próbáljon rögtönözni, hanem tényleg a magyar önkormányzatok
szövetségén keresztül, a polgármesterek, lakosok véleményét
figyelembe véve nyúljunk hozzá ezekhez a dolgokhoz, és
lehetõleg csak ott, ahol nagyon kell vagy nagyon muszáj.”
Varga Mihály elõadásában a
magyar gazdaság jelenlegi
helyzetérõl beszélt:
Egy jó terápiának mindig egy
helyes diagnózis az alapja.
Ahhoz, hogy a terápiát is fel
tudjuk vázolni és arra a kérdésre
tudjak válaszolni, amit itt a
levezetõ elnök úr feltett, hogy
mit is tenne a Fidesz ebben a
helyzetben, ahhoz elõször is
hadd kezdjem a diagnózissal.
Hét nagy bûnt írtam össze itt,
amit ma mindenképpen el kell
mondani.
Az elsõ ilyen bûn hogy nincs
gazdaságpolitika. Hogyan
várjuk el azt, hogy a gazdaság rendben legyen, hogyha azok, akik
egyébként gazdaságpolitikával foglalkoznak, azoknak fogalmuk
sincs arról, hogy mit kellene ebben az országba csinálni. Két hét
telt el ebbõl az évbõl, de már nincs költségvetés.
A második probléma, amit úgy tudnék röviden megfogalmazni,
hogy hitelbõl él az ország. Nem kellett volna megijedniük ettõl a
világgazdasági válságtól, de azért ijedtek meg, mert rájöttek,
hogyha a válságban mindenkinek elfogy a pénze, akkor
Magyarország sem kap további hiteleket, és aztán most boldog az
egész kormányzat, hogy 2010 áprilisáig sikerült ezt az IMF hitelt
felvenni. Nézzék meg! Hallunk arról akár egy szót is, hogy mi lesz
2010 áprilisa után,hogyan fogja az ország ezt visszafizetni, mert
azt mi már megtanultuk magyarok nem egyszer, nem kétszer, hogy
bizony ezeket a hiteleket nekünk kell visszafizetni.Az állam látjuk,
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hogy mit csinál, hat év alatt több hitelt vett föl, mint a Kádár
rendszer 30 éve alatt.
A harmadik probléma, hogy agyon vagyunk adóztatva, meg
járulékteherrel terhelve. Ma Magyarországon olyan gazdaság
mûködik, amely nem abba az irányba ösztönzi a vállalkozókat,
hogy több embert foglalkoz-tasson, és ez óriási baj, nyilván az
egész adórendszer átalakításra szorul ebben az ügyben.
A negyedik probléma, hogy nem maradt most már állami vagyon.
A privatizáció szép lassan véget ért, az elmúlt hat évben, amit még
lehetett, gyorsan eladták. A privatizációval lassan véget ér az a
lehetõség is, hogy az ország saját maga dönthessen a saját sorsáról.
Ötödik dolog a bürokrácia, a korrupció. Talán valamilyen osztrák
vagy török átok van rajtunk a bürokráciával. Amikor az ország
miniszterelnöke megengedi magának azt, hogy a saját
mosonmagyaróvári gyárának olcsóbban szállítsanak áramot, mint
más cégeknek, akkor ott valami nagyon nincsen rendben. Amikor
ugyanez a miniszterelnök megengedi azt, hogy széndioxid kvótát
értékesíthessen az õ gyára...

Hatodik, a fejlesztési tervek hiánya. A FIDESZ elkezdett valamit,
amit úgy hívunk, hogy Széchenyi-terv. Az emberek tudták, hogy
mit akarunk fejleszteni, gyógy-, idegenforgalmi beruházások,
vendéglátás, turizmus, lakásépítéseknek a támogatása, általában
az építõiparnak, útépítéseknek a támogatása, és így tovább. Nem
mondom, hogy tökéletes volt. Biztos volt a rendszernek
fogyatékossága, de legalább valami elkezdõdött és mûködött,
lehetett azt érezni, hogy az ország kifelé jön a gödörbõl. Ma,
ehelyett borzalmas számokat hallunk - 1000 milliárd, 800 milliárd
- röpködnek ide-oda a jelzõk. Én még olyan vállalkozóval nem
talál-koztam, aki mondjuk az uniós forrásokból olyan
támogatáshoz tudott jutni, amit már meg is kapott. Repkednek a
milliárdok, biztos, hogy lesz majd elõbb-utóbb, ilyen a nagy
számok törvénye alapján, de ez nem alkalmas arra, hogy egy
ország fejlesztési tervét képezze, ugyanis ezt nem itt
Magyarországon döntik el, hogy abból mit fejlesztünk, azt
alapvetõen az Európai Unió bürokratái Brüsszelben döntik el. Ha
mi úgy akarjuk fejleszteni az országot ahogy azt õk mondják meg,
akkor Magyarország soha nem fogja utolérni Ausztriát vagy
Németországot, ahhoz saját magunk-nak kéne eldönteni, hogy mi
mit akarunk csinálni magunkkal, hogy mi mit akarunk fejleszteni,
és ma nincs ilyen fejlesztési terv.
A hetedik pont, hogy adót és járulékot kell csökkenteni, mert
ezekkel a terhekkel gúzsba kötve nem tud a magyar gazdaság
talpra állni. Ezekkel a terhekkel a magyar vállalkozások nem
versenyképesek, és nekik, hogyha versenyezni akarnak, akkor
most már nemcsak egymással kell sajnos versenyezni, hanem az
idejövõ külföldivel is.
Én nagyon bízom benne, hogy lesz Széchenyi-terv 2. Az energiaválság megmutatta, hogy erre szükség van, ezen gondolkodnia kell
az országnak. De szükség van arra is, hogy az idegenforgalmi
fejlesztések folytatódjanak, szükség van arra, hogy komoly
egészségügyi beruházások valósuljanak meg, hiszen jól lehet látni
azt, hogy az értékteremtõ emberre is szükség van a gazdaságnak.
És végül az euró bevezetését írtam fel magamnak, hogy egy ilyen
gazdasági programnak ezt is meg kell valósítania. Magyarországnak ma pont az a problémája, hogy túl sokan spekulálnak az
ország ellen. Szerintem ahhoz, hogy stabilabb gazdaság jöjjön
létre - szükség van az euróra. Nagyon bízom benne, hogy lesz az
országnak olyan kormánya hamarosan, aki ezért konkrét lépéseket
is tud tenni –zárta mondandóját Varga Mihály.
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Elõdeink nyomában

Nagy-Sárrét kincse: a nád
Szinte nem is találnánk még egy, a nádhoz hasonló fontossággal
bíró dolgot az egykori Nagy-Sárrét területén. Ahogyan mondani
szokás: a sárréti embert elkísérte a bölcsõtõl a sírig. A végeláthatatlan náderdõ kiapadhatatlan forrása volt a sokrétû felhasználási módot adó alapanyagnak. Nádból készült a ház fala és teteje,
az udvar kerítése. Ebbõl készítették a pásztorok kunyhóikat és a
karámokat, a pákászok a vejszét, a tutajt. Nád volt a bölcsõ és a
koporsó feneke is. A fûtõanyag is nád volt, sõt a papoknak, tanítóknak a fizetésébe is járt a tûzrevaló nád. A mocsár peremén élõ
emberek kereskedtek is a náddal. Olcsó és könnyen pénzre válható
terméke volt ez a Sárrétnek.
Mint minden dolognak itt a Sárréten, a nádvágásnak is megvolt a
maga eszközigénye, amely egykor minden szegény ember padlásán megtalálható volt. A nádat – úgy, mint ahogyan a mai idõkben
is – télen vágták, de a munkák már elkezdõdtek az õsz folyamán.
Ilyenkor a nádat vágni szándékozó szegény ember hajóra ült és
elindult kedvére való nádat keresni. Bizony bámulatra méltó
méretû nádak teremtek akkoriban a Sárréten. A feljegyzések
szerint a Nagy-Érben termett településünk határán a legvastagabb
nád. Magassága akár három ölt is kitett (5 méter körül), míg
vastagsága jó hüvelykujjnyi (5-6 cm) is lehetett. A nád vágására
vagy egyszerû „nádvágó kaszát” használtak, ami egy rövid nyélre

Városvédõ szemmel

Megújult a Kiss Ferenc-emléktábla
A múlt év vége felé örömmel tapasztalhattuk, hogy felújításra került a
Kiss Ferenc utca és Bajcsy utca sarkán elhelyezett emléktábla. A
felújítás régi adóssága a helyi értékvédelemnek, ugyanis éveken
keresztül volt elhanyagolt állapotú a tábla és a környezete is. Kicsi
üröm az örömben, hogy a fal, amelyen a tábla található, csak néhány
napig volt „újszerû” állapotban. Sajnos hamar megtalálták azok, akik
az ízléstelen falfirkálást választják önmegvalósításuk eszközévé. Ha
emléket állítunk múltunk valamely nagyjának, akkor kötelességünk
méltó módon karban is tartani azt. Kiss Ferenc hosszú és tevékeny
életútja feltétlenül megérdemli a méltó emlékezést. Ha az életét
keretezõ évszámokra rápillantunk – 1862-1948 –, és el próbáljuk
sorolni, hogy mi minden fért bele ebbe a 86 évbe, akkor csak azt
mondhatjuk: micsoda idõket élt át, micsoda nagy történelmi
fordulópontoknak volt részese a kiegyezéstõl a II. világháború utáni
három esztendõig. Életének néhány fontos fejezete feltétlenül említést
érdemel. Kilenc segédlelkészi évet töltött különbözõ alföldi
gyülekezetekben, hat esztendõn át volt Földesen, majd 1899-tõl
tizenöt éven keresztül Püspökladányban lelkipásztor. 1911-ben
esperessé választották az Alsó-Szabolcs-Hajdúvidéki Egyházmegyében, s egy évre rá, 1912-ben õ lett a Tiszántúli Egyházkerület
fõjegyzõje. Esperesi székfoglaló beszédében egyértelmûvé tette
célját: „Nem jöttem közigazgatási gépnek; hanem jöttem kiáltani
léniázó, szabályzat- és ügyrendgyártó hamis világnak: bele a
Krisztussal a forrongó társadalomba s az éhezõnek kenyeret, a
tudatlannak világosságot, a bûnösnek váltságot! Éppen eleget hallani a
világ fórumi szószékekrõl, templomi katedrákról, iskolakönyvekbõl,
minden nyomor csodadoktorainak zagyva receptjeibõl, hogy baj van,
hogy segíteni kell… Csak egyet nem hallani: Utánam! Tenni kell itt
atyámfiai és nem jajgatni!...”
Különös, hogy aktualitását érezzük ezeknek a gondolatoknak ma is,
közel száz évvel azután, hogy megfogalmazta Kiss Ferenc.
Lelkészi pályája és esperessége jó elõiskola volt az egyetemi
tanársághoz. Az 1912-ben megszületett XXXVI. törvénnyel a magyar
állam megalapította a Debreceni Egyetemet, amelynek bölcsõje a
debreceni Református Kollégium volt, hiszen akadémiai szintû
tagozataiból alakultak ki az egyetem fakultásai. Az elsõ rektort éppen
ezért a Hittudományi Kar adta Kiss Ferenc személyében. Rektori
tanévnyitó beszédében, a hallgatóknak szánt üzenetként
megfogalmazta azokat az értékeket, melyek egész életútját
meghatározták:

erõsített kaszapenge volt, vagy a „tolókaszát”, ami nagyobb
termelékenységet eredményezett. Ez utóbbira – mikor elkezdett
terjedni a szegénynép körében – az öreg nádvágók már rossz
szemmel néztek, és jó sárréti szokás szerint le is szólták azokat,
akik használták. A nádat kévékbe szedték, és szánnal, szekérrel
hordták haza. Idõsebb, gyakorlott nádvágók akár 90-100 kéve
nádat is összeszedtek egy nap alatt a nádvágó kaszával. A
fiatalabbak már inkább hajlottak a kevesebb munkát kívánó
tolókaszával való vágásra, amellyel két ember akár 250 kévét is
össze tudott szedni. Na, ez szúrta az öregek szemét. A nádtorzsák
között a jégen nem volt egyszerû a járás sem. Fapapucsot, fabocskort viseltek, amelyet patkószöggel ütöttek át, és madzaggal vagy
szíjjal kötötték fel a bocskorukra. Bizony fel is kellett öltözni jól,
hiszen egész nap kint munkálkodtak a jégen, és akkoriban nem
ilyen telek voltak, mint manapság.
A vizek szabályozásával a szabad nádvágás is megszûnt. A folyamatosan pusztuló nádasokat az 1870-es évek elejétõl már az
uradalmak adták ki a nádvágóknak, rendszerint felesbe. Ám ez a
nád már nem olyan volt, mint amilyet egykor arattak. Apróbb,
vékonyabb. Egyre zsugorodott, mint az a terület, ahol egykor
szabadon tenyészhetett. Végül a szélben hajladozó, zúgó nádrengeteget, amely menedéket, táplálékot és védelmet jelentett a sárréti
embernek és minden itt lakó élõlénynek, felváltotta a fekete
barázdák végeláthatatlan sora. Elfedve még a hírét is az egykori
Nagy-Sárrét csodálatos világának.
Rásó János
„… A múlt bölcsen megalapozza jövõdet. Nem lesz nehéz hivatásod
betöltése: az utat járd szélesebbre, az Isten félelmét alapozd meg
jobban, a kultúra tüzét lobbantsd nagyobb lángra, a szabadság
kultuszát fejleszd mind magasabbra s a nemes patinát ne eltüntesse, aranyozza meg gondos utódságod. Ez a létjogod, ebben fogsz gyõzni.
Az Isten segítsen!”
Az emléktáblát 1987-ben helyezte el a Püspökladányi Városszépítõ
Egyesület és az egykori Hazafias Népfront Városi Bizottsága. A tábla
felújításáért Szilágyi Imre címfestõ mestert illeti köszönet.
Rásó János

Ráduly, a pallér
Szombat délre készen lett a ház. Felrakták az utolsó kúpás cserepet is.
Agazdasszony hajadon leánya mezei csokrot nyújtott oda Rádulynak.
- Itt a bokréta, mester uram! – szólott lesütött szemmel.
- Egy csók is jár mellé! – pajzánkodott a pallér.
- Ne bolondkodjék kend, hallja-é! – mérgelõdött meg a leány anyja.
- Jó, jó, csak tréfáltam, bár nem bántam vóna! – folytatta Ráduly.
- Igyekezzék azzal a csokorral, amíg meg nem izenem a feleségének,
milyen ember kend.
Azzal Ráduly már mászott is felfelé, hogy tûzze ki a bokrétát az új ház
legmagasabb pontjára. Így illik az, nehogy rászálljon a veres kakas!
Ahogy ott fenn szétnéz a mester, látja, hogy az alszeg felé igencsak füstöl
egy kemence kürtõje. „Mi a csoda? Ilyenkor, szombat délben meg kinek
juthat eszébe befûteni a kemencét?” – tanakodik magában. „De, ejsze ez
éppen a mi portánk!” – s rosszat sejtve már igyekezett is lefelé a
magaslatról. El se búcsúzott a háziaktól nyargalt hazafelé.
- Marcella, Marcella! – kiabálta már az utcasarokról.
- Minek fûtötted bé a kemencét, jó asszony? – kérdezte lihegve.
- Mi van, hé? – értetlenkedett Marcella néni, s lobot vetett a szeme, hogy
mi köze ahhoz Rádulynak, mit végez õ otthon, a saját házában.
A szóváltásból végül is kiderült, hogy a közelgõ ünnepekre való tekintettel
a háziasszony nagytakarítást rendezett, s minden éghetõ limlomot bevetett
a kemencébe, s meggyújtotta.
-Azt a bolhafészek duszát is! – jelentette ki büszkén.
-Azt-é? – sápadt el Ráduly képe, s leült egy tönkre a kerítés mellett.
- Rosszul van, kend? – kérdi ijedten Marcella néni.
- Abba vót a pénz, amit az építésért kaptam – mondta halkan, s nem mert az
asszonyra nézni.
Marcella néni szó nélkül bement az elsõ házba, s egy barna papírzacskóval
tért vissza.
- Itt a pénze, vénember! ’Sze azt gondóta rólam, én es olyan kelekótya
vónék, mint kend?
Dr. Bige Szabolcs
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Suttogások és sikolyok a szikföldrõl
2009: a harmadik évezred küszöbétõl eljutottunk,- csúsztunk,
másztunk, suttogtunk, sóhajtottunk, s ma már sikítozunk tehetetlenségünkben – a harmadik évezred elsõ évtizedének – rongyos
utolsó, hazugsággal megfertõzött éveibe. Nekünk, kisebbségbe került õslakosoknak, nem maradt túl sok választási lehetõségünk.
Borzongás fog el bennünket, ha arra gondolunk, mi jöhet még
ezután. S persze teljes a kilátástalanság, ami a jelenleg regnáló
hatalom szemében csupán jobboldali propaganda. A mi hazánk
lakosainak, adófizetõ polgárainak mélyülõ nyomorúsága persze
nem hatja meg a kaviár és osztriga vacsorameghívásokon tobzódó
elit lelkiismeretét. Miközben naponta átlag négyen halnak meg
fagyhalálban napjaink Magyarországában, a kormányhivatal
bennfentesei családtagjaikkal vígan korcsolyáznak a befagyott
Balaton vizén. Háború folyik a kereszténység legnagyobb
ünnepének idején is, élelmiszerraktárakat, kórházakat semmisítenek meg, gyermekek lelik halálukat a déli órákban iskolából jövet, mégsem emel szót senki… Nálunk ugyanakkor a mínusz húsz
fokos hidegben elzárják a gázcsapot, a kiszolgáltatott lakosságnak
pedig megint csak a színjáték jut. A mélyülõ gazdasági válság
világméretûre duzzasztva jelenik meg a kereskedelmi csatornák
valóban propaganda filmjeiben. Csupán azt felejtik el tálalni, hogy
hazánkban már a válság kirobbanása elõtt is válságos helyzet uralkodott. Mentsvára ez a kormánynak. A 2009-es költségvetés, mely
alig két hét után -Európában egyedülálló módon csõdöt mondotttragikomikus folyománya a magyar valóságnak.
Az IMF fõembere idelátogat, ejnyebejnyézve távozik. Mi maradunk, és tovább nyögünk. Fejére szól, ki szót emel -a kapott
parancsnak engedelmeskedni kell. A közkiadások 200-300
milliárd forinttal fognak még csökkenni, 4-5 százalékos általános
forgalmi adó emelése várható, megszorítják a családi támogatásokat, a szociális kiadásokat és a nyugdíjasokat megilletõ kedvezményeket. Megszûnhet az alanyi jogon járó családi pótlék, a
jogosultaknak járó összeg pedig még szeptembertõl sem növekedne. Eltörölnék a gázártámogatást, tovább szûkítenék a kedvezményes gyógyszervásárlás lehetõségét. Az ÁFA emelés pedig

tudjuk, hogy a már amúgy is létminimum alatt élõk terheit növelné
az elviselhetetlenségig. A magyar társadalom teljesítõképessége,
az utolsó végvári harcos kilátásaival egyenlõ, a rettenetes túlerõvel
szemben. A magyar ipar és mezõgazdaság gyorsuló leépülése, a
vásárlóerõ csökkenése a születések számának kritikus visszaeséséhez, növekvõ halálozáshoz vezethetnek. Legjobbjaink is
elhagyják a hazát, menekül már ki merre lát! A válsághelyzet kis
országunkba beszorulhat, állandósulhat. Júdás pénzén megvásárolt felelõtlen politikusok rövidlátó ténykedése nemzetpusztulásba taszít.
Lesz-e még e népben életerõ ezek után is? Nos, mi az ÉLETERÕ
tehetjük fel a kérdést. Röviden: az élõ szervezetnek a fennmaradásához való belsõ képessége. Tágabban értelmezve: küzdelmekre, nehézségek legyõzésére képesítõ erõ, lendület. A NÉP
EREJE! Vigyázzunk hát rá, óvjuk, hiszen az alföldi emberek
ismérve éppen ebben rejlik és rejlett történelmünk viharaiban is.
Szívósság, kitartás, emberfeletti munka, meg nem alkuvás. Ha
kellett, a szíken, a nádasokban, az erekben, titkos alagutakban,
vermekben. A szótlan összekacsintás, a félszavakból való megértés, a parázs õrzése, az õrdaru lábujjai közt lévõ kõ, mind megmaradásunkat bizonyítja. Az egymondatos zsarnokság ismétlõdik, de
nem tarthat örökké. Kik itt maradunk -örökös szavazók- legalább
lássunk tisztán. A takarékosságot nem nekünk kell tanulni, nem
velünk kell megfizettetni a hatalmon lévõk pazarló, luxus életmódját. El vagyunk mi zsíros lebbencsen, itt a sziken és szép szón
évszázadok óta. Ismétlem, szép szón, mely édesanyánk szájából
hangzott el elõször felénk. Igaz szón, mely apánk szájából volt
szép. Szülõföldünk búzakenyerén, mely fehér, mint a friss hó és az
Alföld emberének életerejébõl teremtõdött, nem az EU-s élelmiszerraktárak penészes söpredékébõl, alamizsnaként elénk lökve!
Tiszta vízen, amit a mi folyónk táplál. Magyar földön, magyar
életet akarunk- ÉLNI !
Szabó Attiláné 2009. január

2010-re ígérték, hogy megépül, de 2011-re is csak a terve készülhet el az M4-esnek
„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 2009. január 23-án
nyílt közbeszerzési eljárást írt ki az M4-es gyorsforgalmi út
Püspökladány és az országhatár (Nagykereki) közötti szakaszának tervezésére. A generáltervezõt március végén választják
ki, és elkezdõdik a minden részletre kiterjedõ munka.”
Többek között ez állt abban a rövid levélben, melyet Csontos János
országgyûlési képviselõ juttatott el elektronikus úton szerkesztõségünkbe, válaszul azokra a kérdésekre, melyeket az M4-gyel
kapcsolatos, legújabb hírek hallatán fogalmaztunk meg. A szocialista politikus válaszai mellett kíváncsiak voltunk városunk
polgármesterének véleményére is. Arnóth Sándort arra kértük,
hogy reagáljon a legújabb hírre, miszerint kiírták a közbeszerzési
pályázatot az M4-es gyorsforgalmi út Püspökladány és az országhatár közötti szakaszának tervezésére, s a generáltervnek legkésõbb 2011 végéig kell elkészülnie.
-Terveket akkor lehet készíteni, ha tudjuk a nyomvonalat, és ez
ebben az esetben még kérdéses, s azt sem lehet tudni, hogy a
magyar – román határ mely szakaszán haladna át az út? Ez az egyik
problémám a legújabb hírekkel kapcsolatban. A másik, hogy a
2011-es év már egy másik kormányzati ciklust, és egy másik
kormány illetékességét jelenti. Vagyis, amit most nem építettek
meg a kampányígérettel ellentétben, azt a következõ kormányzat
nyakába akasztják. Nem beszélve arról, hogy a gazdasági világválság idején döntenek egy több százmilliárdos beruházásról,
miközben az ország mûködése csak kölcsönökkel tartható fenn.
Ezért szerintem egy ilyen döntésrõl korai beszélni, és véleményem

szerint korántsem biztos, hogy ez a projekt megtörténik 2011-ig.
Úgy gondolom, a legújabb hírek csupán látszatbejelentések.
Hiszen, ha a kormány vagy a képviselõ egy pillanatig is komolyan
vette volna az M4-re vonatkozó terveket, akkor tavasszal már itt
dübörögnének a gépek. Erre esély sincs, ezért az autósok még jó
ideig kénytelenek a több szakaszon is életveszélyes 4-es úton
közlekedni. Ahol az elmúlt két évben mindössze annyi változás
történt, hogy átadtak Kisújszállás után egy rövid gyorsító szakaszt.Emellett csak a kátyúk és a balesetek száma nõtt. Hiszen ez
az út egy autópálya forgalmát viszi – mondjaArnóth Sándor.
Csontos János azon kijelentésére, miszerint végre megvalósul a
sárréti és bihari emberek álma,Arnóth Sándor így reagált:
-Amellett, hogy még nyoma sincs az M4-es autópályának, a
legnagyobb gondot az jelenti, hogy attól, hogy egy hosszú
aszfaltcsíkot keresztül visznek egy térségben, még önmagában
nem várható gazdasági fellendülés. Itt van példaként az M3-as
autópálya, mely Budapest felõl Miskolc irányába haladva olyan
falvak sora mellett megy el, amelyekben az út átadása óta sem
történt különösebben semmi. Nekünk esélyt jelentene, esélyt
jelentett volna az M4-es a fejlõdésre. Tehát azzal, hogy a szocialisták nem teljesítették választási ígéreteiket, Püspökladány
vesztette a legtöbbet. Mi, ennek a városnak a lakói vagyunk azok,
akik több milliárdos fejlesztés lehetõségétõl estünk el – zárja
gondolataitArnóth Sándor.
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Farsangi ünnepség
A Petirtelepi Általános Iskola
Tagintézménye
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a

KORONA

Hotel és Étterem
Püspökladány, Damjanich u. 7.
Tel./Fax: +36-54-451-231
www.koronahotel.com

KORONA PÓTSZILVESZTER

2009. február 06-án

2009. február 21-én 19 órától

tartandó

ÉLÕZENÉS PÓTSZILVESZTERI RENDEZVÉNY

farsangi
ünnepségére!
Az alsó tagozatos osztályok
elõadása 13.00-15.30-ig,

a felsõ tagozatos osztályok
elõadása 16.00-tól
lesz megtekinthetõ!
Mindenkit szeretettel várunk!

PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Értesítem választókörzetem Tisztelt Lakosságát,
hogy fogadóórát tartok az alábbi idõpontban
és helyszínen :
Petõné Papp Margit. 9. sz. vk.
2009. február 6. 17 óra péntek
Petritelepi Általános Iskolában

Kiss Zsigmond 10.. sz. vk.
2009. február 12. 16.00 csütörtök
Újtelepi Idõsek Otthonában

Jégtörõ bál

A Kossuth Olvasókör második alkalommal rendezi meg

Jégtörõ bálját,

melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Belépés díjtalan!
Helyszín: Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ
Idõpont: 2009. február 28. 15 óra
Népi együttesek elõadásában magyar nóták hallhatók!

www.ladanytv.hu

Zenél a JAM zenekar.
Belépõjegy vacsorával és éjféli étkezéssel: 4.700 Ft/fõ
Érdeklõdni és asztalt foglalni a szálloda recepcióján
lehet személyesen vagy telefonon! Tel.: 54/451-231

„Torkos csütörtök 2009”.
A KORONA HOTEL
ÉS ÉTTEREMBEN
2009. február 26-án
„Torkos csütörtök 2009”.
Egyen féláron!
Érdeklõdni és asztalt foglalni a szálloda recepcióján
lehet személyesen vagy telefonon! Tel.: 54/451-231

SZABÓ-AUTÓ
UNIVERZÁL KFT

Szolgáltatásaink:
Biztosítások: több biztosító társaság napi ajánlata közül
választhat, köthet azonnal kötelezõt!
l Teljes körû gépjármûdiagnosztika diesel-benzin rendszerû
befecskendezés javítás
l EREDETISÉGVIZSGÁLAT
l ZÖLDKÁRTYA SORON KÍVÜL
l Autó klímatöltés-javítás
l Gépjármû végleges kivonása a forgalomból
l COMMON-RAIL befecskendezõ rendszerek javítása
l BOSCH-CAR szerviz minõségi BOSCH alkatrészek,
BOSCH garanciával
l Mûszaki vizsgára felkészítés, mûszaki vizsgáztatás
ügyintézéssel!
Bankkártyás fizetési mód is lehetséges.

Nyitva: H-P : 8-12, 13-17
Sz : 8-12
4150 Püspökladány,
Damjanich u. 25.
Tel./fax:06-54/451-859;
Mobil:06-30/234-7399
email:
szabouni@enternet.hu
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BÚTOR, SZÕNYEG, PVC,

KARNIS, TAPÉTA 800 m

2

-en

Szõnyegszegés

Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött)
Szekrénysorok
36.000 Ft -tól
Konyha és tálalószekrények
27.500 Ft -tól
Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak 19.000 Ft -tól
Franciaágyak, heverõk, fotelek
14.250 Ft -tól
Kisbútorok
4.000 Ft -tól
Étkezõasztalok, székek
2.300 Ft -tól
Padló és szegett szõnyegek
550 Ft/m2 -tõl
PVC
1.080 Ft/m2-tõl
Karnisok, tapéták
750 Ft -tól
Bio és normál matracok
13.000 Ft -tól

Akció
minden
héten!

Hitellehetõség,
ügyintézés
az üzletben!

Kedvezményes házhozszállítás
Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13
Telefon:54/450-152

A Csenki Imre Alapfokú
Mûvészetoktatási Tagintézmény
2009-ben is megrendezi hagyományos

FARSHANGI

Belépõk és tombola jegyek kaphatók
a zeneiskola irodájában.
H-Cs: 10.00 -16.30 P: 9.00-13.00

1. elõadás: február 13. péntek 17 óra
2. elõadás: február 14. szombat 17 óra
3. elõadás: február 15. vasárnap 14.30 óra
Belépõ: 1200 Ft Tombola: 200 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

KONTÉNERES
TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS

Tisztelt Adózó!

(Gépi rakodással, rövid határidõvel)

Kérjük személyi
jövedelemadója

Federics László
Tel.: 20/483-9575
54/452-000

Bármilyen földmunkát,
ömlesztett áruk gépi rakodását
szolid áron vállalom.
Földmunkák esetében
díjtalan felmérést végzek.

koncertjét.

1% - val
támogassa a
Zenei Nevelésért
Alapítvány munkáját!
Az alapítvány adószáma:
18544392-1-09
4150. Püspökladány,
Petõfi u.40.

apróhirdetés
itt csak 1.000 Ft
Püspökladányban, a Dembinszky u. 28. sz. alatti ház
sürgõsen eladó!(20/3300282
----------------------------------Golden Retriever kiskutyák
(8db) eladók. 2 hónap múlva
elvihetõ.( 20/9582-355
----------------------------------FiberNet kábeltv, internet,
telefon szerzõdéskötés az Ön
igényei szerint. ( 20/3569839

Jelentkezz a NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
kihelyezett Püspökladányi szakjaira!
A Nyíregyházi Fõiskola Gazdasági és Társadalomtudományi
Fõiskolai Kar betûkódja: NYF-GTFK

Meghirdetett Felsõfokú szakképzéseink:
l Logisztikai mûszaki menedzserasszisztens
l Kereskedelmi szakmenedzser(új szak)
A szakok jellemzõi:
finanszírozási forma: államilag támogatott (A)
A képzési szint:felsõfokú szakképzés (F)
képzési idõ: 4 félév
Az oktatás formája: munkarend: nappali tagozat (N) A képzés helye: Karacs Ferenc Gimnázium Püspökladány
(A FELSÕOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ könyv 471. oldal)

A felvételt nyert tanulók a Nyíregyházi Fõiskolával állnak hallgatói jogviszonyban
(ösztöndíj, jegyzettámogatás, utazási kedvezmény illeti meg a hallgatókat).

Jelentkezni lehet a „Felsõoktatási Felvételi Jelentkezési Lap”-on
A jelentkezési lap 2. oldalán (6.pont)
Jelentkezési határidõ: 2009. február 15-ig
a szak megjelölése után, ugyanabba a
rovatba, kérjük odaírni: Püspökladány

Tájékoztatást ad: Tóthné Egri Erzsébet 06-70-9407-487 vagy 06-54-451-102
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Szorgalom és kitartás eredménye az elismerés
Mindig csodálattal töltött el a fazekasok munkája, ahogyan az
ormótlan agyagdarabból a mester keze alatt korsó, váza, vagy
hasas „Miska-kancsó” formálódik. Ehhez természetesen meg
kell szerezni a szakma mûveléséhez elengedhetetlen tudást is.
Egyszer egy öreg fazekastól azt hallottam: „Ha az agyagba
egy-szer beleragad az ember keze, akkor onnan nincs
menekvés”. Így történhetett ez Kiss Gáborral is, aki szobafestõ
szakmáját félretéve ült a korong mellé.

-Hogyan lesz fazekas a szobafestõbõl?
-A katonaévek alatt, amit Kalocsán és Szolnokon töltöttem, ismerkedtem meg a fazekassággal, ekkor határoztam el, hogy fazekas
leszek. A katonaság után szerencsémre a munkahelyem lehetõséget adott arra, hogy iskolába járjak Nádudvarra.Akétéves képzésen Fazekas István volt a mesterem. Az iskola utáni elsõ évek
nehezek voltak, de hát az indulás mindig nehéz, de türelmesnek
kell lenni. Elkészítettem gépeket, berendeztem a mûhelyet, beszereztem egy kemencét. Kerestem az utat.
-És közben csiszolódott a tudásod.
-Igen, aminek az eredménye, hogy 2007-ben négy terméket sikerült zsûriztetnem.
-Mennyi idõt töltesz a kerámiák elkészítésével?

Egyszer volt, hol nem volt…
Volt egyszer, hogy messzi vidékrõl Püspökladányba jött egy fiatal legény,
aki azt a célt tûzte ki maga elé, hogy a városban minél több emberrel
megszeretteti a néptáncot. Addig-meddig járt-kelt az emberek között,
addig-meddig beszélgetett velük, míg jó sok fiatalt maga köré nem
gyûjtött. Ettõl kezdve ezek a fiatalok aztán azt tették, amit Muszka Janimert így hívták a fiút- kért tõlük. Még néptáncoltak is! Történt egyszer,
hogy Jani azt mondta az egyik táncosának, hogy jó volna, ha már most
gyerekek is tanulnának a városban néptáncot. Hát láss csudát, ez a táncos
éppen pedagógus is volt, na meg a városba érkezése elõtt néhány néptánccsoportban már táncolt is, így aztán 1979 õszén a Zója Iskola kicsike
másodikosaiból meg is alakulhatott az elsõ gyermek néptánccsoport. Na,
ezek a gyerekek olyan ügyesre sikeredtek, hogy mindjárt az elsõ megyei
néptáncfórumon, amin részt vettek, bekerültek a verseny gála-mûsorába.
Volt nagy öröm a városban, legalábbis a gyerekek családjaiban! De a
jóisten ekkor mást gondolt: ennek a táncosnak-mert hát nõ volt az
istenadta-jutalomból újabb gyermekáldást ígért. Ezért aztán Nádasné
Szabolcsi Ildikó az ügyes kis gyermeksereget 1980 végén át is adta egy
másik táncosnak-épp a Jani feleségének-, aki ettõl kezdve tovább vezette a
csoportot. És mivel õ is nagyon megszerette a gyerekeket is meg a
táncoktatást is, az elsõ gyereksereg-vezetõnek kisfia megszületése után
újabb csoport után kellett néznie...És ez a csoport is nagyon ügyesre
sikeredett. És a következõ is... És ez általában így ment harminc éven át.
A Csimpolyások sok néptáncfórumon és fesztiválon arattak sikereket és
többször is megmutathatták a magyarországi kultúrát Ausztriában,
Romániában, Bulgáriában, Erdélyben is. A belõlük született Kenderkóc
együttes révén Franciaországban, Luxemburgban,Berlinben is jártak.

Mivel van fõállásom, így két-három naponta néhány órát tudok
korongozni. Díszíteni inkább este szoktam. Ez talán azért alakult ki
így, mert amit napközben megkorongozok, azt általában már este
meg is tudom festeni. Ha nincs frissen korongozott termék, és egy
mintát kigondolok, akkor lerajzolom, és késõbb készítem el.
-Hogyan zajlik az egész folyamat?
-Az agyag beszerzésével kezdõdik. Eleinte Mezõtúrról szereztem
be, ma már Karcagról hozom. Ebbõl, amennyire szükségem van,
azt a korongozás elõtt jól átgyúrom. Amikor felteszem az agyagot a
korongra, akkor már ott van a fejemben, hogy mit akarok készíteni.
A korongozás után kerülnek föl a fülek és díszek. Ezután szárításra
kerül, majd amikor megszárad, kap egy csiszolást. Ekkor lehet
festeni is. Ezután kerül be a kemencébe kiégetésre. Majd rákerül a
máz, és ezután ismét bekerül a kemencébe a második égetésre.
-Van kialakult önálló stílusod a díszítésben és a formavilágban?
-Vannak olyan motívumok, melyeket gyakrabban használok, de
szerintem, akkor lehet saját stílusról beszélni, ha már van „múltja”
az embernek, vagyis kellõen hosszú ideje készíti a tárgyakat. A
formákat tekintve nincs egyéni stílusom. Van, hogy megrendelésre
kell készítenem sok egyforma darabot, de van, hogy elképzelek
egy formát és elkészítem. A díszítés, illetve a máz meghatározó a
tárgyon, mert a legtöbbször ez dönt, így nem igazán lehet megmondani, hogy melyik tárgy az, amibõl a legtöbbet készítek.
- A környéken kívül más településrõl is érkezik megrendelés?
Hova került eddig az általad készített termékekbõl?
-Amirõl tudok, Budapestre, a Balaton környékére, és talán legtávolabbra Szlovákiába.
-Vettél már részt kiállításon?
-Igen. Debrecenbe kaptam meghívást egy kiállításra a múlt évben.
-Mi kell ahhoz, hogy valaki fazekas legyen?
-Amikor elkezdtem az iskolát, akkor még viszonylag fiatal voltam
a többiekhez képest. Ez nagyon fontos volt, mert - mint a legtöbb
dolgot - ezt is fiatal korban célszerû elkezdeni. Emellett - mint mindenhez - ehhez is legfõképp kitartás kell. Nagyon ritka az, akinek
elsõre megy, de nem szabad feladni. Természetesen elengedhetetlen az alap technikai felszerelés beszerezése is. A munkák készítésében késõbb kialakul az a módszer, amitõl egyénivé válik a
motívum. Amikor elkezdtem önállóan dolgozni, a saját örömömre
készítettem a tárgyakat. Kíváncsi voltam, hogy mit tudok kihozni
az agyagból. Késõbb, amikor mások is megismerték az általam
készített tárgyakat, már az elismerésük volt az, ami motivált.
Rásó János
A város is megszerette és értékelte õket:1993-ban Pro Urbe Emlékérmet
kaptak.
Közben sok-sok gyerek táncolt a Csimpolyában, és sok-sok gyerek lett
bátrabb, ügyesebb, kreatívabb, muzikálisabb, jobb tartású és magabiztosabb fellépésû. Lett belõlük rádiós mûsorvezetõ, televíziós riporter,
televíziós fõszerkesztõ, hivatásos táncos, tervezõ mérnök, honlapszerkesztõ, zeneszerzõ-zenész, orvos, pedagógus, mûvelõdési ház igazgató és
sokféle szakmájú becsületes, elégedett ember. És a történelem megismételte önmagát, mert közülük páran újra kezdték a gyermekcsoportok
vezetését, tanítását. Tehát megérte. Eltelt a 30 év és a visszatekintés öröme
mellett a múlt gazdagsága gyönyörködtet.
Erre a gyönyörködtetésre hívunk minden érdeklõdõt, volt és jelenlegi
táncost, szimpatizánst és antipatizánst és ezeken kívül mindenkit, aki
örömmel olvasta e sorokat.
Február 12-én 17 órakor két kiállítást nyitunk meg a Dorogi Márton
Városi Mûvelõdési Központban. A Karacs Ferenc Múzeummal közös
szervezésben „A gyöngyösbokrétától a minõségbiztosításig” és a
kiállítóteremben az Alkotó csimpolyások, csimpolyás alkotások ígérnek
nosztalgiával vegyes gyönyörködtetést.
Február 21-én 16 órától megismételjük az 2008. augusztus 20-ra készített Én rád bízom az életem címû táncjátékot, majd a Mibõl lesz a
cserebogár címû visszatekintõ gálamûsort tekinthetik meg azok, akik ezt a
programot választják maguknak aznap délutánra.
A nagy nap táncmulatsággal zárul majd. Mindezekre nagy izgalommal
várunk minden kedves ismerõsünket és azok kedves ismerõseit és azok
kedves ismerõseit ...
...a Csimpolyások, a Kicsimpolyások és a Kenderkócosok.
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SPORTHÍREK
Jó tanuló - jó sportoló díjat kaptak
„Hajdú-Bihar megye jó tanulója – jó sportolója” kitüntetést vehetett át hat
püspökladányi diáksportoló január 20-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar
Megyei Diáksport Szövetség által kiírt pályázatra városunkból többen is
jelentkeztek. Közülük végül hatan lehettek ott az ünnepélyes díjátadáson,
ahol mintegy ötven hajdú-bihari nebulót jutalmaztak meg. Ehhez legalább
4,8-as tanulmányi átlagú bizonyítvánnyal, valamint kiemelkedõ országos
sporteredménnyel kellett rendelkezni. Városunkból az alábbi diáksportolók kaptak kitüntetést. Kiss Orsolya: atlétika sportágban ért el
kiemelkedõ eredményeket a diákolimpián, tagja volt az országos fináléba
jutott ötpróba, 4x600 méteres váltófutó, valamint a mezei futó csapatnak
is. Jelenleg a Debreceni SC-SI 1993-as korosztályú leány kézilabda
csapatának a tagja. Kiss Bernadett: A PLUSZ SE vízilabda csapatának a
tagjaként a Sulipóló országos döntõjébe bejutott ladányi együttes tagja
volt. Jelenleg a Debreceni SC-SI 1995-ös leány kézilabda csapatának a
tagja. Faragó Fanni: Kézilabda sportágban több országos és nemzetközi
torna megnyerése mellett magyar bajnoki ezüstérmet szerzett az Adidas
Gyermekbajnokság 1995-ös korosztályú viadalán a Debreceni SC-SI
csapatával. Jelenleg is ennek az együttesnek a tagja. Pete Sára: Sport
aerobic sportágban ért el kimagasló eredményeket, így csapatban és
trióban is Magyar Kupa gyõztes, valamint magyar bajnok volt a debreceni
Flex HD tagjaként. Jelenleg is ennek az együttesnek a tagja. Mózsik
Sándor: Atlétika sportágban jeleskedett, tagja volt a négypróba országos
diákolimpiai döntõben bronzérmet nyert ladányi csapatnak. Papp
Melánia: A lányoktól kisség szokatlan sportágban, birkózásban ért el
sikereket, így több területi és országos versenyen is dobogóra állhatott a
Püspökladányi BK csapatának tagjaként. Jelenleg is városunk birkózócsapatában sportol. Sajnálatos módon a birkózásban országos diákolimpiai bajnoki címet szerzett Makula Ramon adminisztrációs hiba folytán
nem kapott meghívást a díjátadásra, ám a Megyei Diáksport Szövetségtõl
kapott tájékoztatás szerint õ is a díjazottak között volt, így a kupát, s a vele
járó oklevelet utólag õ is megkapja.

fivérek, Zoltán és Gergõ az NB II-es DVSC-DEAC-ból, Domokos Attila,
aki nem más, mint Domokos Imre öccse, a Karcag, míg Babó Levente az
NB II-es Vác csapatából igazolt Ladányba. Utóbbi játékos korábban több
magasabb osztályú csapatnál is megfordult, így játszott a Fradi utánpótlás
gárdái mellett, a Pécs, a Siófok, a Baja, és a Csongrád alakulatainál is. S
hogyan került „képbe”? Nos, a barátnõje Pastrovics Melinda, a DVSCAquaticum nõi kézilabda csapatának válogatott kapusa, így Debrecenben
lakik, s korábbi csapattársa és barátja, Kocsis Miklós invitálására igazolt
Ladányba. Szabó László edzõ elmondta, hogy ezzel kialakult a tavaszi
játékoskeret. A felkészülési mérkõzésekkel kapcsolatban azt is elárulta,
hogy februárban öt NB III-as ellenféllel játszanak, méghozzá a
Balmazújvárossal, a Berettyóújfaluval kétszer, a Tályával, és a
Létavértessel, valamennyit idegenben, mûfüves pályán.

Váltakozó sikerrel sakkoztak
Két ezüstérmet szereztek városunk sakkozói a megyei diákolimpia
Nádudvaron megrendezett döntõjében. Keserû Tibor a 18 évesek korosztályban hat induló közül végzett a második helyen, míg Ifj. Egri László a
10 évesek 28 fõs mezõnyében lett második. Rajtuk kívül a 8 évesek
korosztályában Egri Zsolt 28 indulóból a 6. helyet szerezte meg, Erdei
Ferenc pedig a 22 fõt számláló 12 évesek között a középmezõnyben zárt.

Készülnek a kézisek
Január 8-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi folytatásra a Tünet SE nõi
kézilabda csapata, amelynek szakmai munkáját immár kizárólag Kovács
Krisztina irányítja. A bajnokságban 3. helyen telelõ gárda a tréningek
mellett több edzõmeccset is beiktat a felkészülési programjába, ám nem
vesz részt a megyei szövetség által szervezett Hajdú Kupa felkészülési
sorozatban. Kovács Krisztina elmondta, hogy a lebonyolítás menete nem
illeszkedik bele a csapat felkészülésébe, lévén, hogy egy-egy játéknap
során két-három mérkõzést is kellene játszani, márpedig az ilyen sorozatterhelés nem tesz jót a játékosoknak. Helyette inkább több edzõmeccsen
próbálnak meg minél jobb formába lendülni a tavaszi nyitányra.
A hölgyekhez hasonlóan férfi csapatunk is teljes intenzitással gyûjti az
erõt a tavaszi szezonra. A keretben egyelõre nem történt változás. Kóti
Gyõzõ elmondta, hogy õk sem neveztek a Hajdú Kupára, mivel csak négy
férfi csapat vesz részt az idei sorozatban, így kevés lenne a mérkõzésszám.
Helyette edzõmeccseket játszanak, s villámtornákon vesznek részt. Egy
ilyen lesz a február 7-én sorra kerülõ hazai rendezésû viadal, amelyen
három NB II-es ellenfél, a Törökszentmiklós, a Hajdúszoboszló és a
Dabas vendégeskedik városunkban. Egy héttel késõbb aztán
Hajdúszoboszlón lesz egy ugyanilyen viadal.
Faragó László
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Sass Ferenc nyerte az összesített felnõtt versenyt

Ismét jól céloztak
Karácsony Kupa néven rendezték meg az elmúlt év utolsó Hunter Field
Target lövészversenyét december közepén az Árnyas Kempingben. Ez a
viadal volt a három fordulóból álló sorozat záró versenye. Eredmények:
Felnõtt RSS: 2. Sas Ferenc. Felnõtt RS: 3. Hódosi László. Ifjúsági RSS: 1.
Pella Kristóf, 2. Baranyai András, 3. Gyöngy Zoltán. Serdülõ RS: 1.
Baranyai Dávid. Serdülõ RSS: 3. Szabó Dániel, 5. Kovács Gergõ. A három
fordulóból álló kupasorozat összesített végeredménye: Serdülõ RS: 1.
Baranyai Dávid. Ifjúsági RSS: 1. Pella Kristóf, 2. Baranyai András.
Felnõtt RSS: 1. Sas Ferenc.

Kialakult a tavaszi játékoskeret
Ketten távoztak, négyen érkeztek a PLE futballcsapatába a téli
idõszakban. Az õsszel 15 gólig jutó, s ezzel a góllövõlista 3. helyén álló
Berecz Zsolt Tiszafüredre, míg a kapus Földesi Ambrus Hosszúpályiba
igazolt. Az érkezõk közül a ladányi születésû, Loki nevelésû Karacs
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Matematika tagozatos gyerekek sikerei

A nyolcvanas években indult a Kálvin Téri Általános Iskolában a kiemelt matematika oktatás, melynek keretében a gyerekek emelt óraszámban tanulták a tantárgyat. Akkor heti hat
órában foglalkoztak a tagozatosok a matematikával, ami az
idõk során ötre csökkent, ám így is páratlan sikerekkel büszkélkedhet mind az intézmény, mind a diákok.
Az emelt óraszámban matematikát tanuló gyerekeknek magasabb követelményt kell teljesíteni. Szakkörökre járnak,
valamint a folyamatosan kéthavonta megrendezett versenyekre készülnek.
-Nagyon sok idõt töltünk az iskolában, nagyon sok délután bent
vagyunk szakkörön. Szeptember elsõ hetétõl kezdve itt vagyunk
délután a gyerekekkel. Szinte azt mondhatom, hogy látjuk a napfelkeltét, aztán pedig a napnyugtát, és egymás után oldjuk meg a
matematika feladatokat, hiszen mindig arra a versenyre készülünk,
ami éppen következik. Az elsõ versenyünk októberben van, majd
kéthavonta újabb követi. Minden versenyre máshogy kell készülni, mások a feladatok, más a megmérettetés rendszere, és ez
komoly munkát igényel a tanártól és a diáktól is –osztja meg
velünk a matematika tagozat kulisszatitkait Schwarcz Tiborné.
Tanárnõ elmondása szerint, amikor ötödikben megkapja
gyerekeket, minden esetben türelmet kér a szülõktõl. Az igazi
eredményre fél, egy évet kell várni. Ám nyolcadik osztályba érve,
már többször vannak országos elsõ eredmények nívós, nagy hírû
matematika versenyeken. Az iskola egyik büszkesége Szilágyi
Gergely, aki felsõben két alkalommal is országos elsõ helyezést
hozott az iskola számára.
Az idei év azért is szépen indult, mert a tagozatos csoport a
matematika megyei versenyen elsõ helyezett lett. Nagy pontkülönbséggel gyõzték le a másodikat, és utána az országos versenyen
megint hatalmas gyõzelemben volt részük, hiszen bejutottak az
elsõ hat közé, negyedik helyen végeztek.
A tehetséges és szorgalmas gyerekek szívesen meséltek lapunknak
eredményeikrõl, s arról, ami a sikerek mögött van.
-Harmadik osztályban a Kalmár László Országos versenyen elsõ
helyezést értem el, aztán negyedik osztályban részt vettem a Zrínyi
Ilona Országos Matematika Versenyen, hatodikban az alapmûveleti országos matematikaversenyen lettem elsõ és a Varga Tamás
Matematika Versenyen -ami hetedik-nyolcadikosoknak lett

szervezve-, bejutottam az országos döntõbe. Hetedik osztályban
pedig az alapmûveleti matematika versenyt nyertem meg. Szeretek
foglalkozni a matematika feladatokkal.
A nehezebb feladatokon nemcsak matekszakkörön, hanem otthon
is gondolkozom –meséli Szilágyi Gergely
-Én alsó tagozatban matekversenyeken vettem részt, hatodikban az
alapmûveleti matematikai verseny megyei fordulóján harmadik
helyezést értem el, tavaly a csapattal megyei harmadikok lettünk
–folytatja Schubert Nikolett.
-Harmadik osztályos koromban a Kalmár László megyei versenyen második lettem, ötödikben hatodikban az alapmûveleti
matematika versenyen második. Hetedikben a csapattal harmadikok lettünk a megyein, most pedig negyedikek az országos
versenyen –mondja Egri Zoltán.
-Nekem is van ez az országos negyedikes eredményem, amit a
csapattal értünk el. Hetedik osztályban bejutottam az Öveges
József Fizika Verseny megyei fordulójába, s majdnem sikerült
tovább lépni az országosra, csak három pont hiányzott. Most is
részt vettem ezen a versenyen, az elsõ forduló eredménye 91% volt
-mondja Varga Ákos.
A gyerekek felkészítõ tanára szerint komoly matematikai
tudást visznek majd a középiskolába a tagozatos gyerekek, amit
aztán még tovább fejleszthetnek, s nagy hasznát veszik késõbb a
felsõoktatásban.
-Amatematikát egyszer úgy is meg kell szenvedni mindenkinek, és
szerintem komoly matematikai tudással jutnak be a tanítványaim
a középiskolába, ahonnan jönnek a visszajelzések, hogy szépen
veszik a nehézségeket, stabil a tudásuk, és ez nagy dolog. Az már a
középiskola dolga, hogy megõrizze ezt a stabilitást.
A matematika tagozatos osztályban emelt óraszámban
matematikát tanuló diákok –ahogy a fentiekbõl is kiderült- több
kiemelkedõ versenyen bebizonyították már, hogy komoly tudással
rendelkeznek, s minden bizonnyal még hallunk róluk, újabb
sikereik kapcsán.
Lapunk következõ száma

febr uár 17-én jelenik meg.
Hirdetéseiket febr uár 11-ig
adhatják le szerkesztõségünkben.

