A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja • XXV. évfolyam 6. szám • 2014. április 22. • Ingyenes

A FIDESZ és Bodó Sándor nyerte

a parlamenti választást
Püspökladányban és a választókerületben
Április 6-án, vasárnap reggel 6-kor kinyitottak a szavazókörök városunkban is, ahol este 7-ig adhatták le szavazatukat a
választásra jogosultak.
Hajdú-Bihar megyében összesen 6 választókerületben járultak urnához a választópolgárok. Püspökladány az átalakított
választási rendszerben Hajdú-Bihar megye 5. számú választókerületéhez tartozik. Az országgyűlési képviselők választása
egyfordulós lett az idei évtől. A választópolgároknak két szavazatuk volt: voksoltak arra, hogy kit szeretnének az egyéni
választókerületükben képviselőnek, a másik íven pedig arról
döntöttek, hogy melyik pártot támogatják.
Pártokra, képviselőjelöltekre szavazott az ország a hetedik szabad
országgyűlési választáson. A több mint 3176 településen kialakított 10 386 szavazókör reggel 6 órakor nyitott, és este 7 óráig
várta a mintegy 8 millió választásra jogosultat. Püspökladányban
a több mint 12 ezer választópolgár összesen 8 választókerületben, 16 szavazókörben voksolhatott, ahol közel 140 szavazóköri
delegált dolgozott- tudtuk meg Keserű László jegyzőtől, a helyi
választási iroda vezetőjétől.
-A választás zavartalanul zajlott városunkban. Semmilyen bejelentés nem érkezett a helyi választási irodához. Várhatóan vasárnap egy előzetes eredményt közöl majd a Nemzeti Választási
Iroda, de a választás jogi eredményét csak a külföldön leadott
szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a levélben leadott

szavazatok megszámlálása után állapítják majd meg a választást
követő 2 héten belül. Városunkban a választási részvételi adatok
megegyeztek az országos átlaggal. Összesen hat alkalommal kaptunk tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15 és 17: 30 órakor.
Az adatok időrendben a következőképpen alakultak. 1, 6 %-os
részvétel, 9 %-os, 22%, 33%, 43 %, 55 % és a 19 órás részvételi
adat 60 % volt, ami 7472 választópolgárt foglal magába.
A részvétel magas volt. Mindemellett teljes sikert hozott a Fidesz-KDNP szavazói és képviselői számára. Megyénkben mind a
hat hajdú-bihari választókerületben a Fidesz jelöltjei győztek. A
Nemzeti Választási Iroda adatai pontos képet adnak az egyéni jelöltekre adott összes voksról és a százalékokról. Hajdú-Bihar megye 5. számú választókerületében -ahová városunk is tartozik - a
következő eredmények születtek:
1. Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP) – 44,71 százalék, 17.058
szavazat
2. Rigán István (JOBBIK) – 28,15 százalék, 10.739 szavazat
3. Bangóné Borbély Ildikó (MSZP-EGYÜTTDK-PM-MLP) – 18,18 százalék, 6.937 szavazat
4. Kreith Anita Márta (LMP) – 2,64 százalék, 1.008 szavazat
5. Máté Lajos (JESZ) – 1,82 százalék, 695 szavazat
(Folytatás a lap 3. oldalán)
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A megyei kirendeltségek között az élmezőnyben végzett
a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évértékelője után a püspökladányi kirendeltségen is megtartották a
2013-as évértékelő beszámolót március 17-én. A rendezvényen
megjelent Pintér Tamás tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, a kirendeltséghez tartozó járási hivatalok vezetői, a járási központok polgármesterei, valamint a rendőrkapitányságok vezetői is- tájékoztatta
lapunkat Lövei Csaba, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
- A megszilárdulás éve volt a tavalyi év. Kitűnő együttműködést
alakítottunk ki az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és
az önkéntes tűzoltó egyesületekkel is. A tavalyi év legmeghatározóbb eseménye volt a márciusi rendkívüli hóhelyzet, illetve a
júniusi dunai árvízi védekezés. Utóbbiban 46 fő vett részt, míg az
itthon maradók helyben végezték felelősségteljes munkájukat. Az
idei év legfontosabb célkitűzései: a még fokozottabb helytállás,

a megfelelő szakértelem és elkötelezettség, valamint a társszervekkel való szoros és hathatós együttműködés, illetve a prevenció
- mondta el lapunknak Lövei Csaba, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
Pintér Tamás tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese is értékelte a rendezvényen a püspökladányi tűzoltók munkáját. Elmondta, hogy a
ladányi kirendeltség tavalyi munkája alapján a megyei kirendeltségek között az élmezőnyben végzett, múlt év márciusában pedig
jelesre vizsgázott a rendkívüli időjárás okozta hóhelyzet elhárításában. Kiemelte az állomány sport területen kiemelkedő teljesítményeit is, hiszen a tűzoltói hivatás egyik alappillére a kiváló fizikális erőnlét. Az elkövetkező hetekben a szabadtéri tüzek elleni
védekezés lesz a fő feladata a tűzoltóknak - tudta meg lapunk.
TRS

Hamarosan a HU-RO pályázat keretében
útfelújítási munkálatok kezdődnek városunkban

Egyeztetésre érkezett az elmúlt héten városunkba Szentmárton
alpolgármestere Leuce Nicolae, hogy a Püspökladánnyal közösen megvalósuló HU-RO pályázatról tárgyaljon Dombi Imréné
polgármesterrel. A HU-RO: Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program, amelynek átfogó célja az,
hogy közelebb hozza egymáshoz a határ menti térségben élő
embereket, közösségeket és a gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térségek közös fejlesztésének elősegítése érdekében. A pályázatot a tavalyi évben városunk és a romániai
Szentmárton település nyújtotta be, melynek keretében olyan
útszakaszok lesznek felújítva mindkét településen, amelyek
közvetlen vagy közvetett kapcsolatban vannak a 42-es számú
főúttal.
- A pályázat keretében Püspökladány és Szentmárton településeken a meglévő belterületi utcák burkolatának felújítása, átépítése, aszfaltozása történik meg. Városunkban ezek: a lakótelepi
utak, a Damjanich, a Hajdú és a Kismester utca, a Nép, a Dózsa
György és a Szigligeti utcák egyes szakaszai. Jelenleg mindkét településen a közbeszerzési eljárás zajlik. Nagyon szoros
együttműködés alakult ki a két település között, így a jövőben

akár újabb pályázatokon is indulhatunk közösen – tájékoztatta
lapunkat polgármester asszony.
Váradszentmárton (románul Szentmartin) egy község Romániában, Bihar megyében. A település a nagyváradi metropolisz
része. Itt található az ország egyik legismertebb gyógyforrása
és fürdője, a Félix fürdő. A településre többnyire a turizmus
jellemző.
- Szentmártonban közel 3 km-es útszakasz fog kiépülni, megújulni a pályázat keretében, így a településen 100 %-os lefedettségű
lesz a szilárd útburkolatú hálózat. Hamarosan egy konferencia
keretében mutatjuk be a pályázat tartalmát a nagyközönség előtt.
Úgy vélem, hogy a jövőben lesznek még hasonló jellegű együttműködések Püspökladánnyal – mondta el lapunknak Leuce
Nicolae, Szentmárton alpolgármestere.
Májustól tehát több utca útburkolata újul meg városunkban.
Ezek a fejlesztések nemcsak a városnak, hanem az adott utca lakóinak is fontos, jelentős változások. A projektben megtörténik
az út megerősítése, a padka rendezése és a meglévő parkolók
helyreállítása, melyek elősegítik a közlekedési feltételek javítása mellett a biztonságos közlekedést is. 		
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Egészségnap a Segítő Kezekben

Az előadás után az érdeklődők ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt. Közel 50 páciens testsúly, vérnyomás, vércukor és
összkoleszterin- szintjét mérték meg az egészségügyi szakdolgozók. Ezután személyre szabott orvosi konzultációra is lehetőség
volt.
A cél az volt, hogy az itt kiszűrt betegek azonnal megfelelő információt és esetlegesen terápiát is kaphassanak betegségükről.Sajnos több friss magas vérnyomásos beteget, illetve nem megfelelően kontrolláltat sikerült kiszűrni. A jó hír az, hogy az ő esetükben
korán meg lehet kezdeni a kezelést, ezzel megelőzhetők lesznek
a magas vérnyomás legsúlyosabb szövődményei:az agyvérzés, a
szív - és veseelégtelenség. Sok információs füzet és betegnapló
is kiosztásra került az egészséges életmódról, a korszerű táplálkozásról, a koleszterinszegény diétáról, illetve a magas vérnyomásról.

Egészségnap volt március 18-án a Segítő Kezek Szociális és Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben.
A szakmai előadást dr. Komoróczy Károly tartotta a magas vérnyomás rizikófaktorairól, következményeiről, a betegség és
szövődményeinek megelőzéséről, kezeléséről. Az előadásból
kiderült, hogy Magyarországon a legtöbben szív- és érrendszeri
betegségekben halnak meg, szinte mindegyik ilyen betegségben
komoly szerepet játszik a magas vérnyomás is. Az egészséges
életmód, a rendszeres mozgás és a korszerű táplálkozás önmagában is képes csökkenteni a magas vérnyomás kialakulásának
veszélyét, sőt a már kialakult betegség esetén 10-20 Hgmm-es
vérnyomáscsökkenést eredményezhet. Fontos az is, hogy ne csak
a vérnyomást, hanem az egész embert kezeljük, figyelembe véve
annak testi- lelki és szellemi igényeit.
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A FIDESZ és Bodó Sándor nyerte a parlamenti választást
Püspökladányban és a választókerületben

(folytatás az 1. oldalról)
A választás éjszakáján a FIDESZ eredményváró helyén sokan voltak,
hogy gratuláljanak a képviselői mandátumában megerősített Bodó Sándor győzelméhez. Az újraválasztott képviselő lapunknak elmondta:
-Úgy érzi, hogy a kormány tevékenységét az emberek elismerik, ezt tükrözik vissza a választási adatok. Képviselő úr megköszönte a püspökladányiaknak és valamennyi település választóinak, hogy támogatták.
Dombi Imréné polgármester gratulált az újraválasztott képviselőnek, s
lapunknak azt nyilatkozta:
-A püspökladányiak jól döntöttek, hiszen olyan képviselője lesz ismét a
térségnek és a városnak, aki valóban tesz az emberekért, kiáll Magyarország és Püspökladány mellett is. Bodó Sándor ezt bizonyította az elmúlt
években, s a munkát folytatni kell. Most már nem szabad visszafordulni
–mondta Dombi Imréné.
Vasárnap reggel hattól este hét óráig szavazhattunk tehát arra, hogy az or-

Újra összegyűltek a gazdák

Idén már 3. alkalommal tartottak gazdafórumot március 25-én a püspökladányi gazdáknak a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. A rendezvényen a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kedvező kamatozású mikro hitel programjáról Mazsu
Gergely tartott előadást. Emellett napirendre kerültek a földművelés
nyilvántartásba vételéről szóló rendeletek. Beszámolt munkájáról a
mezőőri szolgálat, illetve a gazdálkodókat érintő aktuális tudnivalók
is elhangoztak.
Dombi Imréné polgármester kifejtette, hogy a gazdák pozitívan fogadták a tavalyi évben indult kezdeményezést. Kéthavonta megvitatják a rájuk váró feladatokat, és közösen tesznek a problémák megoldása érdekében.
- A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény
szerint 2014. év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi
földbizottság állásfoglalását is be kell majd szerezni. A helyi földbizottságok a helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei lesznek,
melyeket a közösség tagjai választanak meg. A földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában
legalább 3, legfeljebb 9 főből áll majd. Az önkormányzat szeretné,
ha ennek a bizottságnak a jövőben legalább egy tagja püspökladányi
lenne- tájékoztatta lapunkat Dombi Imréné.
A fórumon elsőként Mazsu Gergely, a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatója tartott előadást. Elmondta,
hogy az alapítvány március elején indult programjában a megye bizonyos településein működő vállalkozások fix 1%-os kamatra vehetnek
fel beruházási hitelt. A hitel célja a kistelepülések életében jelentős
vállalkozások fejlesztéseinek támogatása. Ezt a hitelt mezőgazdasági vállalkozások is igénybe vehetik. Ezt követően Csürke Gábor, a
Püspökladányi Járási Földhivatal munkatársa a földműves nyilvántartásról beszélt a megjelenteknek. Elmondta, hogy a mezőgazdasági termelők nyilvántartását január 1-jétől a földhivatalok vezetik. A
nyilvántartásba vétel március - április hónapban történik.
Matkó József falugazdász rendszeres előadója a találkozóknak, aki
most a lejárt határidejű, gazdákat érintő kötelező feladatokról beszélt:
az őstermelők nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartás vezetéséről,
illetve a jelenleg legfontosabb aktuális tudnivalókról. A falugazdász
előadásából kiderült, hogy márciusban mérték fel a mezőgazdasági
célra felhasználható felszíni vizek mennyiségét. Az előadó még az agrárkamarai tagság befizetéséről is beszélt.
A rendezvény végén a püspökladányi mezőőri szolgálatról Sári Zoltán
mezőőr tartott előadást a megjelent gazdáknak. Megtudtuk tőle, hogy
a közelmúltban egy képzésen vettek részt, melynek következtében
rendészeti tevékenységet is elláthatnak.
A gazdálkodók a legfontosabb kérdéseikre választ kaptak. Rengeteg
érdeklődőt vonzott a rendezvény, nagy számban képviseltette magát
a lakosság, érdeklődésből nem volt hiány ezen a találkozón sem. A
város vezetése fontosnak tartja, hogy a gazdák tájékozottak legyenek
az aktuális agrárkérdésekben. Az ilyen fórumok jó lehetőséget teremthetnek a hatékonyabb kommunikációra a gazdák és a mezőgazdasági
kérdésekkel foglalkozó tisztségviselők között.		
TRS

szággyűlési választáson induló jelöltek közül kit látnánk szívesen a parlamentben, és melyik párt országos listáját támogatjuk. A szavazás Püspökladányban rendben zajlott, választókerületünkben a polgárok 60%-a
ment el szavazni. Hajdú-Bihar megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője az elkövetkező 4 évben Bodó Sándor lesz. Az
Országgyűlés összetétele pártonként, a szavazatok jelenlegi összesítése
után az alábbi szerint alakul:
a FIDESZ-KDNP 133 mandátummal, az MSZP-EGYÜTT-DK-PMMLP 38 mandátummal, a JOBBIK 23 mandátummal, míg az LMP 5
mandátummal rendelkezik.
Tüdősné Rábai Sarolta
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Idén Püspökladányban rendezték meg
az Országos Magyar Mazsorett Bajnokságot
A magyar történelmi zászlók kíséretében 22 település több száz
mazsorett táncosa vonult be március 22-én a Gellér Sándor Sportcentrumba, hogy megmérettesse tehetségét az „A” és „B” kategóriás
Országos Mazsorett Bajnokságon. A verseny a Magyar Mazsorett
Szövetség és a püspökladányi Írisz Mazsorett Csoport szervezésében
jött létre, melyre szövetségi tagság nélkül is jelentkezhettek csoportok.

Tóth Irén Erzsébet a rendezvényen elmondta, hogy a gyerekekben minden eddiginél nagyobb volt az igalom, hiszen kihívás számukra, hogy
itthon, Püspökladányban mutathatják meg, hogyan sikerült felkészülniük
ebben a szezonban.
Geisztné Gogolák Éva, a Magyar Mazsorett Szövetség elnöke a rendezvényt megelőzően elmondta, hogy „A” kategóriában azok a versenyzők
indulnak, akik évek óta versenyeznek. „B” kategóriát minden évben
egyszer hirdetnek könnyített feltételekkel azoknak, akik most kezdik
a sportágat. Megtudtuk tőle azt is, hogy a magyar csapatok évről évre
eredményesebben szerepelnek a nemzetközi versenyeken, s a mezőny
meghatározó tagjai a püspökladányi mazsorettesek.
- Évről évre jobban szerepelnek a versenyzőink, a magyarok leginkább
a botos szóló formációkban érnek el nagyon jó eredményeket. Az elmúlt
évben az Európa Bajnokságon a dobogó első, második, harmadik fokán
is magyar kislány állt a senior korosztályban, csapataink jelenleg a közép
mezőny elején helyezkednek el.
Püspökladány Város polgármestere, Dombi Imréné és Geisztné Gogolák
Éva, az MMSZ elnök asszonyának megnyitó gondolatai után elkezdődött
a megmérettetés. Először a legkisebbeket szólították a versenytérre. A
nap folyamán a magasba röpültek a botok, a zászlók, csillogtak a pomponok. A versenyen változatos, precíz és magas színvonalon kivitelezett
koreográfiákat láthattunk minden korosztálytól.
Az eredményhirdetéskor elsőként a Miss Mazsorett címet ítélték oda.

Bírság helyett mellények

Az Országos Rendőr Főkapitányság és az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága idén is útjára indította „Látni és látszani” elnevezésű
országos közlekedésbiztonsági kampányát. Az akcióhoz ezúttal városunk
is csatlakozott, ennek keretében tartottak fokozott ellenőrzést a napokban
Püspökladányban és a környező településeken: Kabán, Sápon, Tetétlenen
és Földesen is. Ez alkalommal a várt büntetés helyett láthatósági mellényt és -világítás hiányában- azonnal felszerelhető kerékpárlámpát kaptak a város kerékpárútján közlekedők.
Szilágyi Erika rendőr őrnagy, kiemelt főreferens elmondta, hogy az akció
során felhívták a kerékpárosok figyelmét a láthatóság fontosságára, valamint világítóberendezéseket, fényvisszaverő eszközöket és láthatósági
mellényeket osztottak a bicikliseknek. Megtudtuk továbbá, hogy tavasz
közeledtével kiemelten fontos a látás és a láthatóság. Éppen ezért az akciót a késő délutáni, kora esti időszakra szervezték.
A láthatósági mellény viselése lakott területen kívül kötelező, lakott területen belül pedig ajánlott- tudtuk meg Szilágyi Erikától, aki elmondta azt
is, hogy melyek a leggyakoribb kerékpáros szabálysértések a városban.
- A leggyakoribb baleseti okok: a kanyarodási szabályok megsértése, a

Minden versenyzőt megilletett a dicséret, a jók oklevélben részesültek, a
legjobbak pedig érmet és kupát kaptak.
Az izgalmas pillanatok után Dobrády Ákos, az est sztárvendége ismert
dalaival szórakoztatta a versenyzőket.
Az Országos Magyar Mazsorett Bajnokságon a következő püspökladányi eredmények születtek:
Flag junior mini formáció:3. hely
Pompon Cadett Team: arany minősítés
Pompon Junior Mini: arany minősítés
Pompon Junior Duó: Kóti NóraPalotai Fruzsina 4. hely
Cadett Pompon Duó: Ludányi
Janka-Ludányi Noémi 1. hely
Törő Adrienn-Veres Vivien 3. hely
Fodor Fanni-Kiss Viktória 5.hely
Kóródi Kinga-Kiss Gréta 7.hely
Pompon Junior Solo: Kóti Nóra 3.
hely
Fórián Lilla 5. hely
Pompon Cadett Solo: Ludányi Lili 2. hely
Mile Flóra 5. hely
Tőkés Enikő 6. hely
Török Bernadett 7. hely
Baton Junior Mini Formáció: 3. hely
Baton Cadett Mini formáció:1. hely, 3. hely
2 Baton Solo Senior: Rácz Erika 3. hely
Baton Junior Solo:Varanyi Barbara:6. hely
Palotai Fruzsina:7. hely
Baton Cadett Solo:Ludányi Lili 2. hely
Benikovszky Ivett 3. hely
Erdei Anett
világítás használatának mellőzése, az elsőbbségadási szabályok be nem
tartása, illetve a gondatlan vezetés.
A rendőrkapitányság illetékesei folyamatosan elemzik a balesetek alakulását a megyében. Ebből kiderül, hogy Püspökladányban és környékén igen sok olyan, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történik,
amelyben kerékpárosok és gyalogosok is érintettek. Emiatt döntöttek
úgy, hogy a kampány keretében az érintett településeken fokozott ellenőrzést tartanak.
- Az elmúlt évben a balesetek negyedét okozták kerékpárosok. Tulajdonképpen arra kell koncentrálnunk, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy
a kanyarodási, az elsőbbségadási és a világításhoz kapcsolódó szabályokat betartsák, illetve figyelmesen, gondosan közlekedjenek az úttesten
illetve a kerékpárúton.
A kerékpárosok láthatóságára helyezték a hangsúlyt a rendőrök a minap
tartott fokozott ellenőrzésen Püspökladányban és környékén. A mostani
akció célja elsősorban nem a bírságolás volt, inkább a figyelemfelhívás.
Az ellenőrzések során számos biciklist figyelmeztettek, akiknél valamilyen hiányosságot találtak a kerékpáron, elsősorban a világítóberendezések hiánya volt a jellemző.
Erdei Anett
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Püspökladányban járt Müller Péter,

a hazai ezoterikus irodalom legismertebb alakja
Érzékeny, s minden korban igen aktuális témák kerültek a középpontba április 7-én a Dorogi Márton Művelődési Tagintézmény színháztermében. A hazai populáris ezoterikus irodalom legismertebb
alakja, Müller Péter író- dramaturg –forgatókönyvíró - előadó volt
a vendége az intézménynek, aki a szeretetről, a férfi-női kapcsolat
értelmezéséről tartott két izgalmas, interaktív előadást. Soha nem látott érdeklődés előzte meg Müller Péter estjét városunkban. A program hivatalos meghirdetése előtt már több százan jelentkeztek, ezért
a vezetőség úgy határozott, hogy két időpontban szervez, témájában
eltérő előadást a nagyérdeműnek.

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár,
Múzeum dolgozói úgy gondolták, hogy egy könyvtári pályázat keretében hívják meg a népszerű írót. Müller Péter írásai nagyon népszerűek a
püspökladányi olvasók körében – tudtuk meg Tányér Józseftől, a Városi
Könyvtár Tagintézmény vezetőjétől.
Müller Péter könyvei minden kétséget kizáróan a legsikeresebb ezoterikus kötetek közé tartoznak, ezt jelzi a több százezer eladott példány.
Spirituális célzatú művei mellett drámaíró tevékenysége is meghatározó.
Pályáját 1955-ben rendezőasszisztensként kezdte, a Madách Színházban.
Eredeti szakmáját tekintve dramaturg, napjainkig művek sokaságát állította színpadra.
Müller Péter író legújabb, Férfiélet, női sors című kötete kapcsán érkezett
városunkba. A második előadáson az író a női és férfi szerepekről, elfogadásról, szerelemről, barátságról és hitről beszélt a hallgatóságnak. Íme
egy idézet az írótól, hogy Önök is átélhessék Müller Péter gondolatait:
„Összeomlóban van a sok ezer éves férfiuralom. És születőben a nők
lelkében elfojtott igazi és örök Én-élmény. Az emberiség történetének
legnagyobb fordulatát éljük. A férfilélek katarzisát és a női lélek önmagára ébredését. Sorsunkban és párkapcsolatainkban olyan drámák zajlanak,
amelyeket nemigen tapasztaltunk a múltban. Férfinak és nőnek ezért nehéz élni manapság. A férfinak vissza kell találnia elárult, magas szellemi
valójához és alázatához. Ehhez az önös énjének össze kell törnie, darabokra. A nőnek pedig meg kell találnia önmagát és a méltóságát, amit
még keresni sem engedélyeztek neki, soha. Nem tudom, milyen világ
jön. De ha lesz új világ, az a nők tiszteletén fog alapulni. Ebben bizonyos
vagyok.”
A két előadás szünetében a következőt nyilatkozta a népszerű író lapunknak:
- A püspökladányi közönségnek először a szeretetről beszéltem, egy
nagyon bensőséges, jól sikerült beszélgetés volt. Ha én beszélek, akkor
nem a közönségnek beszélek -nem is szeretem ezt a kifejezést-, én akkor
egy közösségnek beszélek, azoknak akik eljönnek az előadásra, azoknak
igyekszem megteremteni azt a bensőséges előteret, hogy úgy érezzék,
mintha otthon lennének. A második előadásomon az utolsó könyvemről a Férfiélet, női sorsról beszélgetünk majd. Arról, hogy a férfi és nő
kapcsolata, párkapcsolata mennyire megváltozott. Ha valaki ezt kutatja,
az rájön, hogy olyan 150 éve változott meg a nő szerepe a családban és
társadalomban egyaránt. Akkor volt a nőknek egy nagyon-nagyon erős
forradalma. Valahol megelégelték a rabszolgaság-sorsot, a kiszolgáltatottságot, és fellázadtak az ellen, hogy nem mehetnek egyetemre, nem
választhatnak, és nincs szabadságuk. Ez egy nagyon nagy lázadás volt,
amit meg is próbáltak letörni minden eszközzel. Bizony elő kellett hozni
a nőknek magukból a rejtett férfi tulajdonságokat. Ezek a tulajdonságok
egyrészt egy nagyon harcos természet, másrészt pedig egy őrületes szabadságösztön, egy nagy függetlenség-érzés. Ennek a lázadásnak nagyon

sok irodalmi nyoma is van.
A rendezvény másnapján a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum igazgatójától, D. Sári Andreától megtudtuk, hogy a két előadást összesen közel 700 ember hallgatta végig.
Azt is megosztatta lapunkkal, hogy a számos színvonalas előadás, zenés
produkció, író-olvasó találkozó után mivel készül az intézmény a tavaszi
időszakban a ladányi lakosok számára.
- Hétfőn volt Müller Péter előadása a művelődési házban. Nagyon örülünk annak, hogy intézményként sikerült egy ilyen nívós előadót idehívni. Annak pedig különösen, hogy egy előadást rendeltünk tőle, de olyan
sokan jelentkeztek, hogy szeretnék meghallgatni, hogy aztán még egy
előadást meg kellett vásárolnunk. Ez dupla összegbe került, de pályázati
forrásból be tudtuk vállalni. Nagyon pozitív a visszajelzés az előadással
kapcsolatban, közel 700 ember vett részt a két előadáson. Ebben az évben lesznek még nagy rendezvényeink. Készülünk a költészet napjára,
versmaraton lesz, ifjúsági találkozó az ifjúsági házban, húsvéti játszóház,
Nyuszi futás. A múzeumban kiállítás megnyitóra, Szent-György napi
rendezvényre készülünk. Családi majálist is tervezünk, erre is nagyon
készülünk, ide egy nótaénekest hívunk. Helytörténeti estet, városi gyereknapot szervezünk, és lesz természetesen Ladányi Nyár is. Ősszel folytatódnak az író-olvasó találkozók. Jelenleg zajlik az egyeztetés Rudolf
Péterrel és Eperjes Károllyal.
Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy akik érdeklődnek író- rendezők, színészek előadása iránt, nyugodtan jelezzék az igényeiket akár
e-mailben, akár személyesen a Dorogi Márton Művelődési Tagintézményben.
Tüdősné Rábai Sarolta

Szemetet szedtek, mert példát
akartak mutatni

A Futó Daru SE sportolói a Farkasszigeti arborétum bejárata mellett
található parkoló és a Meggyes tanya közötti szakaszt vették célba, és
ezen, a nagyjából 2500 méteres szakaszon tetemes mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze.
- A szemétszedéssel szeretnénk felhívni a püspökladányi lakosok
figyelmét az egyre „közkedveltebbé” váló illegális szemetelésre és
annak káros hatásaira, továbbá a szűkebb közösségünkért végzett önkéntes munka fontosságára – tudtuk meg Rácz Krisztiántól, a Futó
Daru SE vezetőjétől. Sajnos egyre inkább trenddé kezd válni az otthoni, kommunális hulladék közterületen való illegális elhelyezése.
Az illegális szemetelés hívei számára nem számít, hogy egy parkot,
közteret vagy netán a város legszebb környékét, az arborétumot és a
környékét rondítják össze. De nekünk igen! 2014. április 5-én önálló
szervezésben - Keller Elek tagtársunk javaslatára – lelkesen indultunk szemétszedési akciónk megvalósítására. Jöttek kicsik és nagyok,
hogy az arborétum környékének tisztaságáért közösen tegyünk valamit. Összeszedtük az eldobott sörös dobozokat, üvegeket, PET palackokat, zacskókat, zsákmaradványokat, hungarocell darabokat, de még
cigarettacsikkeket is. Jóleső érzés töltött el közben minket. Talán azért
is, mert mindezt önzetlenül végeztük, de talán azért is, mert velünk
jöttek a gyermekeink, akik láthatják, van ilyen is. Példát mutathatunk!
Példát mutathatunk kicsiknek és nagyoknak: nem szabad szemetelni!
Szemétszedő csapatunk tagjai: id. Keller Elek, Keller Elek, Kellerné
Keserű Magdolna, Keller Hanna Panna, Rácz Krisztián, Ráczné
Almási Zsuzsa, Rácz Nikoletta, Csató Ferenc, Papp János Bence,
Sinkó Éva, Schmidt János, Molnár Zoltán, Danyi Péter.

Képaláírás: A Futó Daru SE szemétszedő kis csapata
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Egy csőrös korsó hányattatásai

Püspökladányi avar-kori emlék a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézményben
Sok háznál fordul elő, hogy cserépdarabok kerülnek felszínre ásás
vagy egyéb kerti munkák közben. Magam is fordítottam már ki a
földből ki tudja milyen módon belekerült tárgyak maradványait,
amelyek azon úton-módon vissza is kerülnek, legfeljebb a kukáig
tesznek meg egy hosszabb utat.
Így találtak cserépdarabokat az Úr
1983. évében Püspökladányban,
a Szél utca 13. szám alatti telken
az akna mellett, a felszíntől mérve 115 cm mélyen. Ez már olyan
mélység, ahonnan az előkerült
tárgyakat érdemes komolyabb
vizsgálat alá vetni. A felismerhetően szürke színű korsó darabjai a
Karacs Ferenc Múzeumba kerültek. Az akkori igazgató, dr. Szűcs
Ernő érdekesnek találta a leletet.
Kormeghatározás illetve restaurálás céljából a Déri Múzeum szakembereinek segítségét kérte.
A „kiöntőcsöves csőrös korsó” restaurálását Nagy Attila restaurátor végezte. Az eredeti korsó anyagának kb. 20 százalékát kellett pótolni, így
viszont a munka végére kibontakozott az eredeti forma.
A korsóról a leltárkönyvünkben a következő bejegyzés olvasható: „Korongolt, égetett, karcolt díszes agyag. Hasas kiskorsó, egy fülű, fülalját
egy ujjbenyomás díszíti. Szájpereme erősen kihajló, széles. A füllel ellentétes oldalon ép kiöntő csőre van. Nyakától a derekáig körben előbb
egy vonal vízszintesen, aztán 5 párhuzamosan hullámzó vonal, majd 5
párhuzamos vízszintes, majd ismét 5 hullámos és vízszintes vonal díszíti.” Magassága 19,3 cm, a kerülete a legszélesebb részén 57 cm.
M. Nepper Ibolya régész, a Déri Múzeum munkatársa avar-kori leletként
írta le a korsót, ami legalább 1200 évvel ezelőttre teszi. (Az avar egy keletről bevándorolt nomád nép volt, amely a 6. század közepén költözött
be a Kárpát-medencébe, nagy birodalmat alapított, ami a 9. század elején
megszűnt. Utolsó maradványai valószínűleg a honfoglaló magyarságba
olvadtak bele.) A korsó így igen értékes darabja azoknak a régészeti lele-

Idősek védelmében
Az időskorúak gyakran válnak áldozattá betörők, besurranók, trükkös
tolvajok és rablók támadása által. Az elmúlt években a sértettek közel
25%-a ehhez a korosztályhoz tartozott. A bűnelkövetőket a korcsoport
sajátos élethelyzete, romló egészségi állapota, egyedülléte motiválja,
melyek együttesen gyengítik a védekező képességüket. Közös érdek,
hogy megvédjük őket, azonban ehhez a társadalom, a helyi közösségek,
valamint az igazságszolgáltatás szerveinek összefogása szükséges. Az
érintett korosztály tagjainak felkészítése fontos tényező, amiért a Püspökladányi Rendőrkapitányság fokozott erőfeszítést tesz, éppen ezért
bűnmegelőzési és balesetvédelmi előadássorozatot szerveztek számukra az elmúlt héten.
- Az idősebb korosztály a legveszélyeztetettebb a rendőrkapitányság
területén. Úgy gondolom, hogy szakmai és erkölcsi kötelességünk is,
hogy az időskorúakra fokozott figyelmet fordítsunk. Alapvetően azért,
mert életkori sajátosságaik miatt már kevésbé védettek, kevésbé tudják saját magukat megvédeni, nem ismerik fel olyan könnyen, hogy ha
sérelmükre jogsértés bűncselekményt követnek el- mondta lapunknak
Aranyi István rendőr ezredes, a Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetője. Hozzátette, hogy az idős korosztály mellett a fiatalabb generációt is megcélozták, ugyanis oktatási intézményekben – iskolákban és
óvodákban - is rendszeresen több előadást tartanak az éppen aktuális
témákban.
A rendezvényen Dombi Imréné polgármester elmondta, hogy fontosnak
tartja azt, hogy idősebb rokonainkra, ismerőseinkre, szomszédainkra
kiemelt figyelmet fordítsunk. Fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy a

teknek, amelyeket Püspökladányban és környékén találtak.
Egyébként ez a fontos lelet ott is maradt a Déri Múzeumban. 1986-ban
átleltározták, azóta a debreceni múzeum régészeti osztályának raktárát
ékesíti. De vajon miért? Joggal tehetnénk fel a kérdést, hiszen a korsó
Püspökladányban került felszínre, így elvárható lenne, hogy a város múzeumában kerüljön méltó elhelyezésre.
A válasz egyszerű. A csőrös korsó régészeti leletnek minősül, a püspökladányi Karacs Múzeum Tagintézmény működési engedélyében azonban
nincs régészeti gyűjtőkör, kizárólag a néprajzi és a történeti szakterületek
találhatóak meg, ezért a gyűjteménynek régészeti leletek nem képezik a
részét.
A modern eszközöknek és a tudománynak hála 2014 áprilisától mégis
megtalálható az avar kori kiöntőcsöves csőrös korsó a Karacs Ferenc
Múzeum Tagintézményben. A Déri Múzeum jóvoltából ugyanis egy
hiteles műtárgymásolat került a birtokunkba, ami ebben a hónapban a
nagyközönség számára is megtekinthető lesz mint „a hónap műtárgya”.
Így, ha nem is az eredeti lelet, de egy, az eredetivel színében, formájában, díszítésében és méreteiben megegyező műtárgymásolat került méltó helyére a város múzeumában, melynek földjében oly sok évszázadon
keresztül pihent névtelenül, elfeledve. A korsó megtekintése során gondolnunk kell arra a fazekasra is, aki több mint ezer esztendővel ezelőtt
megalkotta.
Seres László
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lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel.
- Kiváló a kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között. Folyamatos egyeztetéseket tartunk, mely utóbbin kiderült, hogy a Püspökladányi Rendőrkapitányság a második leghatékonyabban működő szervezet
Hajdú-Bihar megyében - tette hozzá.
Szilágyi Erika rendőr őrnagy, kiemelt főreferens elmondta, hogy kifejezetten azokat a témákat érinti majd előadásában, ami legfőképpen
az időseket érinti. A fiatalok mellett ők a másik legveszélyeztetettebb
réteg.
A felvilágosító, tájékoztató előadássorozaton az időskorúak sérelmére elkövetett trükkös, alkalmi, besurranó, otthoni lopásokra hívta fel a
figyelmet Szilágyi Erika. Előadásában hangsúlyozta, hogy az ajtókat
otthoni tartózkodás esetén is tartsuk zárva, egy megbízható szomszéd
pedig nagyban hozzájárulhat személyes biztonságunkhoz, hiszen adódhatnak olyan helyzetek, amikor az azonnali segítség nélkülözhetetlen.
Ezt követően Mészáros Tamás, a Püspökladányi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti alosztályának munkatársa ismertette az érdeklődőkkel a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait. Felhívta a
figyelmet többek között a világításra, valamint a láthatósági mellény
használatára.
A Püspökladányi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói ezekkel
a programokkal próbálják megszólítani a területen élő nyugdíjasokat
annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmények
áldozatává - mondta el Püspökladány idősekkel foglalkozó intézményének vezetője, Ráczné Hegedűs Ilona a rendezvényen.
Az előadáson elhangzott információk nem csak az idős korosztályt
érinthetik, a tanácsok a település bármely lakosa érdekében alkalmazhatók azért, hogy elkerülhető legyen áldozattá válásuk.
Erdei Anett
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Rég letűnt mesés időket elevenít fel
a Sárréti Lovas Baráti Kör Egyesület öt új huszárruhájával
A magyar huszár a világtörténelem legismertebb lovas katonája, aki
karakteres, zsinóros magyar ruhadarabokat viselt. Éppen ezért a
Sárréti Lovas Baráti Kör Egyesület a közelmúltban 5 különlegesen
szép uniformist készíttetett, hogy a városi ünnepségeken ezekben a
viseletekben vegyen részt, emelje a rendezvények színvonalát.

-A formaruhát a Debreceni 2-es Honvéd Huszárezred mintájára készíttette az egyesület - mondta el lapunknak Kiss Lajos. Hozzátette, hogy

örömmel tapasztalja, a 21. században már a hölgyek is szívesen öltik
magukra a korhű egyenruhákat. Az egyenruhákat már több alkalommal
is bemutatták a nagyközönségnek, többek között a városban hagyomán�nyá vált lovasnapon, valamint nemzeti ünnepünkön, március 15-én is. Az
egyesület jelenleg 40 tagot számlál, ez a létszám időről időre folyamatosan bővül. Minden tagnak az a célja, hogy ápolja és továbbvigye a lovas
kultúra nemes hagyományait.
A huszárok csizmában, szűk nadrágban lovagoltak régen. Felső öltözetük
egy dolmányból és egy mentéből állt. Az egyenruha színe is változatosságot mutatott, a legfontosabb mégis a csákó színe volt. A dolmány zsinórozása pedig nem csak esztétikai célokat szolgált, ugyanis sűrű varrása
miatt egy-egy kardcsapást is kivédhetett - mutatja egyenruháját Szabó
Tímea.
Különleges érzés tölti el ifj. Kiss Lajost is, ha magára ölti huszárruháját. Megtudtuk tőle, hogy már egészen kisgyermekkora óta lovagol. Régi
vágya vált valóra azzal, hogy az egyesületnek sikerült beszereznie a formaruhákat.
Az ország különböző területein egyre több huszár és hagyományőrző
egyesület vállalja magára, hogy az utódoknak is bemutatja a huszárság
hagyományait. Teszi ezt elhivatottan a Sárréti Lovas Baráti Kör Egyesület is, amelynek tagjai korhű ruháikban hívják fel magukra a figyelmet.
Parádés felvonulásaik színesítik, gazdagítják ünnepeinket. Szórakoztatnak, ugyanakkor új ismeretekkel is bővítik történelemtudásunkat, erősítik kultúránkhoz való kötődésünket.
Erdei Anett

Internet Fiesta a városi könyvtárban
A püspökladányi Városi Könyvtár Tagintézmény ebben az évben is
csatlakozott az Internet Fiesta országos rendezvénysorozathoz, melyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség rendezett meg a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával. Az idén 2014. március 20 és 27 között
került sor az immár 15. jubileumi eseménysorozatra.
A Fiesta programjairól a (http://fiesta.kjmk.hu) honlap adott részletes
tájékoztatót, s ezen a felületen lehetőségünk nyílt a tervezett rendezvényünkkel regisztrálni, fotókat feltölteni.
Könyvtárunk március 25-én (kedd) 17 órától Mire jó az Internet a szórakozáson kívül – avagy ügyintézés a világháló védelmében című előadással kapcsolódott a programsorozathoz.
Célunk az Internet szinte végtelen lehetőségeinek bemutatása volt, amelyek lehetővé teszik a kulturális eseményekről való ismeretszerzést, segítik a tanulást, tájékozódást, és új szolgáltatásokat hoznak a mindennapok
világába.
Meghívott előadónk Keresztesné Molnár Anita mérlegképes könyvelő,
számviteli szakértő volt, aki adó- és munkaügyi tanácsadással is foglalkozik. www.tudatosadozo.hu címmel elindította saját weboldalát azok
számára, akik az adózásnak nem csupán elszenvedői, hanem értői és tudatos kezelői is akarnak lenni.
Az előadó bevezetőjében elmondta: mai világunkban a friss hírekről
egyre többen kedvenc hírportáljukon értesülnek, így lehetőség van a
gyorsabb reagálásra. Gyakorlatilag megszűnt a lapzárta, hiszen a legfrissebb információk folyamatosan kerülnek fel a különböző honlapokra.
Folyamatosan változnak, alakulóban vannak olvasási szokásaink, töretlenül terjednek az e-könyvek. Ezek az elektronikus dokumentumok egyre
könnyebben beszerezhetők, könnyen olvashatók, hiszen egy okostelefon
segítségével bárhová magunkkal vihetjük aktuális kedvencünket.
Az előadó egy projektoros kivetítő segítségével a gyakorlatban is bemutatta azokat a lehetőségeket, amelyeket egy átlagember a mindennapi
élete során használni tud.
Információt szerezhettünk az ügyfélkapuról. A vállalkozóknak kötelező
ügyfélkaput nyitni, aki nem vállalkozik, annak pedig érdemes. Rengeteg
információt találhatunk a www.magyarorszag.hu oldalon, ami segít eligazodni a mindennapi ügyintézésében.
A hallgatóság megtudhatta, hogy mi szükséges az ügyfélkapu nyitásához, illetve mi az indítás ügyintézésének pontos menete.
Az előadás második témaköre a foglalkoztatáshoz, munkaviszonyhoz
kapcsolódott: Hogyan ellenőrizheti le, hogy bejelentette-e a munkáltatója? Az ún. fekete foglalkoztatás nem csak az államnak okoz problémát
a kieső járulékbevételek miatt, de komoly veszélyeket rejt a dolgozó-

ra nézve is, hiszen így nem jogosult általános orvosi ellátásra, nem jár
táppénz, munkanélküli ellátáshoz sem gyűjt szolgálati időt, a nyugdíjba
vonulást is késlelteti. A dolgozó gyakran nem is tud arról, hogy nincs
bejelentve, csak később szembesül ezzel.
Az ügyfélkapun keresztül lehetőségünk van arra, hogy leellenőrizzük,
tényleg bejelentett -e munkáltatónk.
Végezetül azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy miként kell nyugdíj előtt a szolgálati időt összeszámoltatni. Ez az eljárás nagyon sokat
egyszerűsödött, mivel az állami nyilvántartásokat egységes elektronikus
adatbázisba vonták össze. A nyugdíjintézettől egy egyszerű igénybejelentő nyomtatvány beadásával kérhetjük ki a munkával töltött évek adatait. Erre szintén az ügyfélkapun keresztül van lehetőségünk.
Az előadó jó tanácsként külön hangsúlyozta a munkaügyi iratok megőrzésének fontosságát. Sokan az adóbevallásuk beadása után 5 évvel kidobják a régi papírokat, ez azonban komoly bajt okozhat, hiszen csak
ezekkel tudjuk később igazolni, hogy egy-egy időszakban tényleg foglalkoztattak minket. Összegzésként elmondhatjuk, hogy az előadás szakzsargontól mentes, közérthető nyelvezetű volt, amibe aktívan bekapcsolódhatott a résztvevő közönség is. Véleményem szerint olyan értékes,
gyakorlati információkkal gazdagodhattak a programra ellátogató érdeklődők, amelyek a mindennapi életben is jól hasznosíthatók. Könyvtárunk
a jövőben is arra törekszik, hogy minél többen ismerjék meg a világháló
nyújtotta bővülő lehetőségeket, s egyenlő eséllyel jussanak hozzá a közhasznú internetes tartalmakhoz.
Tányér József
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„Majd vége lesz ennek is, mert kezdete is volt…”
Egy püspökladányi baka levelei az I. világháborúból
– szakmai munka a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézményben

2014 -egy nagyon fontos történelmi dátum évfordulója. 100 éve tört ki a
kortársak által csak „Nagy Háborúnak” nevezett esemény, amit az utókor
I. világháború néven emleget. Ez volt az a nagy világégés, ami pontot
tett a „hosszú 19. század” (1789-1914) végére, és újrarajzolta az európai
államok határait.
Az emlékév országos – sőt, európai méretű – megrendezésével kapcsolatban a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény nemcsak kiállítás szervezésével kapcsolódik a kezdeményezéshez, hanem egy érdekes hagyaték
feldolgozásával is kifejezi tiszteletét a hősök előtt.
1983-ban került a múzeum tulajdonába egy, az első és a második világháborút megjárt püspökladányi katona tábori levelezése. A vaskos iratanyagot Kiss Istvánné, az egykori volt katona unokája bocsátotta az intézmény rendelkezésére. Az adományt annak rendje és módja szerint még
abban az évben beleltározták, és elhelyezték a múzeum adattárában. Itt
pihent 2014 tavaszáig, amikor a kiállításra készülve a többi irattal együtt
elő nem vettük.
Egyből megéreztük, hogy különleges kincs van a birtokunkban. A 263
darabból álló levelezés nagy része – 229 db tábori levelezőlap – ugyanis
a „Nagy Háború” idejéből származik, 90 százaléka Fekete Lajos püspökladányi lakosnak, a debreceni 39. gyalogezred katonájának a családjához
írt üzeneteit tartalmazza.
Egy ilyen méretű, speciálisan egy tárgyról szóló hagyaték nem csupán
helyileg, hanem országosan is jelentősnek számít, és szinte követeli (joggal), hogy megfelelő szakmai feldolgozásban legyen része.
A sárréti lakosság nagy részét a debreceni 39. és a 3. ezred állományába
sorozták, így került Fekete Lajos is a 39. gyalogezredbe. A levelek sora
egy 1914. szeptember 8-án Debrecenben írt üzenettel kezdődik, és 1918.
október 15-én ér véget. A hagyaték különlegessége abban is megnyilvánul, hogy szinte teljes mértékben olvasható, a levelek nagy részén a
dátum kivehető, és egy-két kivétellel a hosszú háború valamennyi hónapjából maradt hátra a családnak szánt üzenet.
Fekete Lajos levelei között elszórtan található egy-egy neki címzett lap:
testvértől, szülőktől, barátoktól, rokonoktól, így néha azt is tudni lehet,
hogy vajon mire reagálhatott egy-egy levélben a távoli fronton szolgáló
katona. Aki -mint a levelekből megtudtuk -1914 őszén „Galicziában”
harcolt a „muszkák” ellen, ott meg is sebesült, Pásztón egy katonai kór-

házban gyógyult, majd ezredével együtt átkerült az 1915-ben megnyílt
olasz frontra. Megtudtuk azt is, hogy „csak jót írhat haza”, az ellátmány
jó, az „egésséggel” általában minden rendben van, leszámítva a kényelmetlenségeket… Nyilván az otthoniak megnyugtatására írta mindezeket.
A feldolgozás nagy munka. Először szét kell válogatni és időrendbe szedni a több mint 200 levelet. Óvatosan kell bánnunk az iratokkal, mert alaposan megrágta őket az idő vasfoga.
Ezek után kerülhet sor az érdemi munka elkezdésére. Minden levelet
beszkennelünk. Számítógépre kerülnek a levelezőlapokon található adatok: a feladó, a címzett, a tábori posta száma, a katonai pecsét, végül a
levél szövege az eredeti helyesírással. Ezenkívül leírjuk a különböző levelezőlapokat (magyar nyelvű, német nyelvű, német birodalmi pecsétes,
K.u.k. pecsétes). A cikk megírásának idején 50 lap digitalizálására került
sorra, így a munka nagy része még hátravan.
Miután sor kerül az összes üzenet számítógépre történő felvitelére, megkezdődhet a következő szakasz, a levelezőlapok tartalmi feldolgozása.
Események és többször előforduló személyek bemutatása, az író hangulatváltozásainak dokumentálása, érdekességek kiemelése, az üzenetek
sematikus elkezdésének és befejezésének, a szokott szófordulatoknak az
elemzése, valamint az események követése, amennyire azt Fekete Lajos
katonai esküje a titoktartásról lehetővé teszi.
A feldolgozás végső stádiumban arra kerítünk sort, hogy a 39. gyalogezred történetének utánajárva összevetjük a hivatalos történelmet Fekete
Lajos leveleivel, és így – a lehetőségeinkhez mérten – a dátumozás alapján pontosan fogjuk tudni, hogy mikor és hol írta a leveleket. Ha már
ő maga a katonai titoktartás miatt nem írhatta le, hogy merre jártak, a
történelem lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük az útját.
Terveink szerint még az idén befejeződik a feldolgozás és a szakmai tanulmány elkészítése. A munka végét azonban nem látjuk, így talán csak
Fekete Lajos a címben már tolmácsolt gondolatához csatlakozhatunk,
amit a háborúról ír: „Majd vége lesz ennek is, mert kezdete is volt.”
A munka eredményét végül annak rendje és módja szerint publikáljuk, és
az érdeklődő közönség rendelkezésére bocsájtjuk.
Seres László
történész

Egyre többen panaszkodnak a városban időnként érezhető
kellemetlen szag miatt
Az egész várost átható bűzre panaszkodtak néhány héttel
ezelőtt a püspökladányiak. A lakosok nemcsak a külterületen, hanem a belvárosban is érezhették a kellemetlen szagot,
főként a reggeli órákban.
Olyannyira, hogy az ablakokat sem lehetett, legalábbis nem
volt ajánlatos kinyitni. Mivel a jelenség forrását nem lehetett
tudni, elindult a találgatás: a szennyvíztelepről, netán a sertéstelepről vagy a csatornahálózatából jön -e a szag.
Egyik feltételezés sem igaz -közölte lapunkkal Keczán Zoltánné
Püspökladány Város Önkormányzatának munkatársa, akitől
megtudtuk, hogy az önkormányzathoz is érkeztek lakossági bejelentések a kellemetlen szaggal kapcsolatban, ezért a mezőőrök
rögtön elkezdték a szag forrásának felkutatását.
-Az elmúlt héten, április 3-4-én koncentrálódott a leginkább
a kellemetlen szag a belvárosban. Az önkormányzathoz is érkeztek bejelentések az iskoláktól, munkahelyekről, hogy a szag
miatt rossz a komfortérzet. Az önkormányzat megkérte a mezőőröket, hogy ellenőrizzék a város kül- és belterületeit egyaránt.
Áprilisban a város külterületein lévő mezőgazdasági területeken
elkezdődnek a tavaszi munkálatok. A talajelőkészítő munkála-

tok során megtörténik a termőföld trágyázása is. Idén egy újfajta
trágyázási módszert alkalmaztak a gazdák. Ezen mezőgazdasági munkák alatt tartósan, néhány órán keresztül fújt a szél egy
irányból, így ez a szagfelhő érte el a várost -mondta el lapunknak Keczán Zoltánné.
A szag forrása az úgynevezett hígtrágya volt. A hígtrágya az
almozás nélküli tartástechnológiájú istállókban keletkező melléktermék, amely a tenyésztett állat fajától és a technológiától
függően eltérő. Hasznosítása az egész világon a legszélesebb
körben alkalmazott módszer a talaj gazdagítására, a növények
tápanyag- és vízigényének pótlására. Az érvényben levő rendelet szerint tilos hígtrágyát kijuttatni december 1 és február 15 között a földekre. Így lényegében csak tavasszal és ősszel lehet azt
a földekre szállítani, ezt a közeljövőben tovább szigorítanak.
Szakemberek szerint tavasszal és ősszel a szántóföldi munkák,
trágyázások során tapasztalhatóak a kellemetlen szagok, melyek
a város belterületein is érezhetőek. Ez évente néhány napot jelent, ha megtörténnek a trágyázások, akkor a kellemetlen szagok
is megszűnnek.
TRS.
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Szevasz, Tavasz!
Második alkalommal rendezte meg a város a Szevasz, Tavasz elnevezésű családi napot április 5-én. A nagy rendezvények turisztikai látnivalóként is fontosak egy város életében. Ahogyan arról a program
neve is árulkodik, a megjelentek elbúcsúztatták a telet, várták, hogy
beköszöntsön végre az igazi tavasz. A vidám, színvonalas rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára megfelelő programot.
Az idősebbeket egészségügyi állapotfelmérésekkel, előadásokkal,
gasztronómiai bemutatókkal, az ifjabbakat pedig gyermekjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal várták a szervezők.
- Májust követően számos szabadtéri programot kínálunk a helyi lakosság számára. Ez egy szezonindító rendezvény, amely Püspökladány Város Önkormányzata és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat által benyújtott pályázat, a Segítsünk többen,
többet! program keretében valósul meg. Az intézményünk lett megbízva
azzal a feladattal, hogy a szervezze, koordinálja a programot- mondta
el lapunknak Ráczné Fekete Ilona, a Dorogi Márton Tagintézmény vezetője.
A rendezvényen az Életmód klub tagjai mutatkoztak be kézműves termékeikkel és hagyományos ételeikkel, répatortát, lekvárokat is kínálva az
édesszájúaknak. Gyarmatiné Bihari Terézia -aki a tavalyi évben a Minőségi Termék Díjat is megkapta -a 2013-as ország tortáját, a milotai mézes
grillázstortát sütötte meg a tavaszváró rendezvényre. Lapunknak elmondta, hogy óriási sikere van ennek a süteménynek Püspökladányban.
Mivel a városi program középpontjában az egészséges életmód, illetve
a mozgás szerepelt, ezért a karcagi Kátai Gábor Kórház standjánál különböző egészségügyi szűrések, vizsgálatok elvégzésére nyílt lehetőségük az érdeklődőknek. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, illetve
a Püspökladányi Mentőállomás jóvoltából egy villámtanfolyamon ve-

Elődeink nyomában

A nagy-sárréti fiatalasszonyok
hétköznapi viselete

Az egykori sárréti paraszti világban a hétköznapok ruhaviseletét – mint
minden mást is – szigorú szabályok írták elő. Természetesen ezt igyekeztek mindig be is tartani, ügyeltek arra, nehogy bármiért is megszólja
őket a falu.
A fiatalasszony a hétköznapi viselőruhája elé feltétlenül „mejjeskötőt”
kötött, részint a szokás miatt, részint pedig azért, hogy a hétköznapi
ruha ne piszkolódjon nagyon, mivel a kötőt és a ruhát hetenként mosták. A gyermeket nevelő asszony nem hordott pruszlikot, erről is lehetett látni, hogy már nem menyecske. Ilyenkor azt mondták: „Nem olyan
takarosan áll a melle.” Vidékünkön csak addig nevezték menyecskének
a fiatalasszonyt, amíg meg nem született a gyermeke, de családon belül
inkább azt tartották, hogy addig menyecske a menyecske, míg az anyósa él, mert van nála idősebb gazdasszony is a családban.
Az öltözködéshez tartozott a szigorúan meghatározott hajviselet is. Leeresztett hajjal az asszony nem járhatott, mert meg is mondták volna
a szemébe: „Te mán nem vagy lyány, nem illik az már néked!” Ezért
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hettek részt a látogatók, ahol az újraélesztés lépéseit és a sebellátások
módjait is bemutatták.
- Bármikor, bárhol az élet minden területén történhetnek balesetek. Nagyon fontos, hogy amíg a mentők megérkeznek, tudjuk biztosítani azt,
hogy a sérülésnek köszönhetően ne következzen be egy súlyosabb állapot. Mindenkinek kötelessége, hogy egy alap elsősegélynyújtást biztosítson a sérülteknek, ehhez próbálunk mi segítséget nyújtani - közölte
a rendezvényen Turcsányiné Bene Irén, a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezetének elnöke.
Az egészséges életmód jegyében a délután folyamán a Step by Step
Aerobicelő adását, illetve zumba és capoera bemutatót is láthattak a
résztvevők. Nem csak nézni lehetett, bárki csatlakozhatott is a csoportokhoz.

A Szevasz, Tavasz városi program
egyik sztárvendége Simonyi Ferenc operetténekes volt, aki ismert
dalokkal szórakoztatta a püspökladányi közönséget. Ezt követően
Pataky Attila, a közismert Edda
zenekar frontembere lépett színpadra.
A rendezvény sikeres volt, hiszen számos érdeklődőt vonzott
Püspökladány főterére. A télnek
immár vége, örülhetünk a napsütésnek. Egy kicsit előre is tekinthetünk, hiszen koncerteket, kiállítás megnyitókat, valamint könyvbemutatót is kínál még az előttünk álló időszak. Természetesen a Ladányi
Nyár hagyományosan idén is színes programokkal várja a kikapcsolódni
vágyó lakosságot.
Erdei Anett
általában a fejtetőn simára fésülte a hajat, három fürtöt egy ágba fonva
kontyba tekert, és azt 5-6 hajtűvel feltűzte. A lány és a fiatalasszony vasárnap, ünnepnap és ha lakodalomba vagy bálba ment, besütötte a haját.
Ennek ellenére még a tanyában sem illett az asszonynak hajadonfővel
járni, akkor sem, ha jó idő volt. Ennek ellenére gyakori volt az, hogy az
ura – persze, ha más éppen nem látta – hagyta, hogy levegye a kendőt
a nagy melegben. A tanyában, a jószág körül rossz göncökben járt. Ha
nagy volt a sár, akkor felhúzta az ura csizmáját, és felvette a bokáig érő
nagykabátot.
Ha valahova ment az asszony, a fejére mindig fejkendőt tett, melyet az
álla alatt két csomóval kötött meg. A piacra mindig tiszta, hétköznapi
ruhában járt, kötőt kötött maga elé. Ha szél fújt, akkor a kocsin a nehéz
kockás nagykendőt, a nagykeszkenőt használta. A jobb módúaknak volt
ugyan már kabátjuk, de a kendő ott sem maradhatott el. A kisebbfajta
nagykendőt azért szerették jobban, mint a nagykabátot, mert a mellüket,
hátukat védte, könnyebb volt benne dolgozni is. Minden asszonynak
volt subája, amelyet az urától kapott. Ez általában 7-8 birkából készült.
Inkább a feketét szerették, mert ha az meg is ázott, nem látszott meg
rajta. Télen a suba soha nem maradhatott le a kocsiról. Ha nagy hideg
volt, akkor beleburkolóztak, ha pedig nem volt nagy hideg, akkor derékig ültek a subában, a kendőt pedig a vállukra terítették.
Rásó János
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Arcok a városból:

Tőke László
Különleges apropóból találkoztam Tőke Lászlóval a napokban.
Azzal a Tőke Lászlóval, akit szinte mindenki ismer a városban,
akinek az apróságok és a felnőttek is már messziről integetnek
az utcán. Városunk büszkesége, egy, azon emberek közül, akik
öregbítették és öregbítik is Püspökladány nevét.
A férfi, aki a legnagyobb produkciókban, a legnagyobb
nevekkel szerepelt rengeteg
színpadon, szerte Európában.
Az ember, aki mindennap megélheti az álmait. Aki olyan természetességgel sétál városában,
mint gyermekkorában, amikor
csak arról álmodott, hogy lesz
valaha egy lova. A kisfiú, aki
azért kezdett táncolni, mert szeretett volna egy csizmát, amiben lovagolhat. Később aztán
az a csizma és az a tánc örökre
megváltoztatta az életét.
Laci az utóbbi években a tánc
és a lovaglás mellett a rendezés
felé is kacsintgat. Az Új Lovas
Színház megalapítása óta több
teltházas produkciót vitt színpadra, s most nem kisebb és nemesebb célt tűzött ki maga elé,
minthogy újdonsült darabját szülővárosában, Püspökladányban
mutatja be.
Eddigi kalandos életéről, a soha fel nem adásról, lovakról, színházról, az elkerülhetetlen hullámvölgyekről és természetesen az új darabról is beszélgettünk. Kérem, tartsanak velem erre a lebilincselő
beszélgetésre, pillantsanak be a misztikus bársonyfüggöny mögé.
- Gyerekkori nagy szerelmed a tánc és a lovak is. Fel tudod idézni,
melyik volt előbb?
- A lovak iránti szenvedély alakult ki bennem hamarabb, de nagyon
apró lehettem, mert nem emlékszem a konkrét pillanatra, amikor
megszerettem a lovakat. Mindig értelemszerű volt, hogy az életem
része ez a gyönyörű állat.
Az általános iskola első osztályában kezdtem el aztán táncolni,
kezdetben csak azért, hogy legyen egy lovaglócsizmám. Akkor
még nem sejtettem, hogy az egész életemet végigkíséri majd, és a
lovas szenvedélyem a tánccal is kiegészül.
- Mire elérkezett a pályaválasztás, már egyike voltál a város legjobb táncosainak, így talán nem lepődött meg a környezeted, hogy
az ország akkori legjobb tánciskolájába vezetett az utad. Mi volt a
profilod a középiskolában?
- Tizennégy évesen kerültem Budapestre, a Talentum Tánc- és
Zeneművészeti Szakiskolába. Szerencsésnek gondolom magam,
amiért időben felismerték a tehetségem, és élvezhettem a szüleim
biztatását, folyamatos támogatását. Ha ők nem állnak mögöttem,
talán nem lett volna elég önbizalmam ahhoz, hogy tizenéves fejjel
elkötelezzem magam a tánc mellett.
Az öt éves képzés alatt a néptánc maradt a fő profilom, de tanultam
balettot és modern táncot is.
Emlékszem, balettra oly’ kevés lelkesedéssel jártam be, aztán tudod, a sors később szembeállított a feladattal…
-… merthogy 19 évesen az akkor alakuló Debreceni Balett tánckarába kerültél.
- Igen, az öt éves képzés után a Debreceni Baletthez kerültem, s

így a Csokonai Színházba, ahol keményen rá kellett erősítenem a
balettra, hiszen akkoriban az volt a gyengeségem.
- A Táncművészeti Főiskolát már jóval később, felnőttebb, érettebb gondolkodással kezdted el. Mi volt ennek az oka, miért döntöttél így?
- Persze, hogy gondolkodtam a Táncművészeti Főiskolán, hazudnék, ha azt mondanám, nem vágytam oda fiatalon is. Ám ekkor jött
egy olyan ajánlat, amit vétek lett volna elutasítani, hiszen egy tánckar tagjának lenni, és hivatásszerűen űzni a táncot, sokkal nagyobb
tapasztalat, mint amit a főiskolán elsajátíthattam volna akkoriban.
Gondolj csak bele: évente átlagosan százhatvan előadásunk volt,
minden hónapban új premier, és persze maradtak az előző darabok
is. Rengeteg tanulással és tapasztalatszerzéssel teli időszak volt ez
számomra.
Az arcommal is meg kellett tanulnom kifejeznem magam, hiszen a
tánc mellett újfajta közlésmódot kellett találnom a színpadi karakterem érzelmi világának kinyilatkoztatására. A balettben az, ha jól
táncolsz, nagyon kevés, hiszen a darabok beszéd nélküliek.
A balett akkori igazgatója, Szigeti Oktávia akkor tért haza Franciaországból, és fiatal, sikerre ítélt tánckart válogatott össze.
- Akkoriban milyen terveid voltak a jövőt illetően? Gondoltad volna, hogy nyolc éven át erősíted a Csokonai Színház csapatát?
- Kár volna tagadni, hogy kiemelkedő csapat voltunk, így a kezdeti
tervem, miszerint két év után továbbállok a társulattól, hamarosan
módosult.
Eredetileg csak szerettem volna jobban megismerkedni a balettel,
jobban kitanulni a szakmát. Aztán a magas színvonal, az elismerések miatt úgy döntöttem, maradok. Rengeteg külföldi koreográfus
oktatott bennünket, szakmájukban elismert mesterektől tanulhattunk.
Azonban amikor eljött a 2009-es vezetőségváltás, magam is megértem a továbblépésre. Hosszú évek után bennem is megfogalmazódott, hogy másra váltok, valami egészen újra. Persze ez nem ment
könnyen, hiszen a továbblépés mindig nehéz. Még egy évet maradtam, az ekkor már Vidnyánszky Attila által vezetett színházban.
- Teljesen új, az előző évekhez semmiben sem hasonlítható korszak vette kezdetét számodra a fővárosban, hiszen csatlakoztál az
ország első számú modern néptáncegyütteséhez, majd szépen lassan elkezdted járni a világot…
- Csatlakoztam Román Sándor tánctársulatához, az Experidancehez. Rögtön láttam, hogy itt új, izgalmas kihívások állnak előttem.
Nézőként és táncosként is itt találkoztam először a lovas színházzal, a lóval való közös szerepléssel.
Tíz hónapon keresztül minden fővárost és nagyobb várost bejártunk a társulattal Európában.
Egyébként is rajongok a lovakért, ezért volt rám különösen jó hatással ez az időszak, hiszen rengeteg olyan dolgot megtapasztaltam,
amiről mindaddig nem is hallottam. Ekkor eldöntöttem, haza kellene ebből hozni valamit Magyarországra, hiszen annyira egyedi.
Minden alkalommal megpróbáltam eltanulni a világbajnok díjlovagló, Manolo Oliva technikáit, figyeltem, hogyan bánik a lovakkal, hogy hazaérvén kamatoztatni tudjam a megszerzett tudást egy
lehetséges hasonló hazai produkcióban.
A turné végeztével hazatértünk Magyarországra, s Richter Flóriánnal való többszörös egyeztetés után útjára indult a Horse Evolution
Show nevű turné Magyarországon, ahol előbb táncosként, majd
koreográfusként is közreműködtem. Így találkozott végül itthon is
a két szenvedélyem: a ló és a színház.
- Emiatt a 2012-es Horse Evolution Show turné miatt sok mindent feláldoztál, ám kiderült, nem volt hiába, hiszen ha nincs ez
a turné, ma nem készülsz immár a második önálló darabod bemutatójára.
Milyen volt a turné a magyar csapattal és hogyan vágtál bele végül a saját darabod létrehozásába?
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- Több dolog kötött akkoriban Püspökladányhoz is, hiszen voltak
tanítványaim is, futottak darabok a Csokonai Színházban, amelyekben még szerződéssel szerepeltem. Természetesen ezeket fel kellett
adnom, hiszen ez az országos turné minden időmet és energiámat
fölemésztette, ez már előre látható volt.
Ennek ellenére mégis éreztem, hogy mennem kell, ki kell próbálnom magam Magyarországon újra. Új emberek, más élmények,
különlegesebb tapasztalatok. Sok friss, egyedi felfogást megtanultam, és bátorságot adott a saját darabom létrehozásához az, amikor
láttam, hogy ez tetszik az embereknek.
Amikor véget ért ez a „vándorcirkusz” élet, az utolsó előadáson leültünk a csapattal, feltettük magunknak a kérdést: miért ne lehetne
egy saját darabunk?
Hamarosan össze is állt a társulat, elkészült a forgatókönyv, próba
próbát követett, míg aztán 2013. március elején a Debreceni Lovas
Klub lovardájában kétszer is teltházas előadást produkáltunk.
- Saját darabodat (A sors útjai…) már több városban is láthatták
az érdeklődők, és ha jól értesültem, hamarosan Nagyváradon is
bemutatásra kerül. Miről szól az előadás?
- Úgy gondolom A sors útjai… című darab az első lépcsőfok, amiről felfelé nem csak lehet, de kell is továbblépni. Szerencsésnek
mondhatom magam, mert sokat csörög a telefonom, érdeklődnek
az előadás iránt.
A darab a magyarság gyökereiből, hagyományaiból építkezik. Életünket válaszutak és próbák alakítják, egy ilyen helyzetet mutat be
a színmű.
Egy közösség hétköznapi, megszokott életéről szól, valamint arról,
hogyan alakítják azt a különböző külső behatások. A középpontban
egy fiatal fiú áll, aki elég merész ahhoz, hogy kövesse az álmait. A
darabban látható táncok stílusa modern elemekkel stilizált néptánc,
a darabban hallható zene modernizált magyar népzene.
- Miben vagytok mások, mint a többi, lóval dolgozó színész?
- Csodálatos, amikor egy darabban lóháton ülve énekelnek, játszanak a színészek, de mi ettől teljesen más színt viszünk egy-egy
előadásba. Fontos a lóval való szoros kapcsolat, hogy a ló ne egy
kellék legyen, hanem a történet fontos kulcsfigurája.
Rengeteget foglalkozom a lovaimmal, mert csak így tudunk együtt
dolgozni, így lehet eredményes a közös munkánk.
Amióta a lovaimmal tevékenykedem, lett egy minőségi változás a
velük való kapcsolatomban, hiszen minden ló kivételes egyéniség.
Egyediségünk tehát abban rejlik, hogy táncosok és lovak közösösen szerepelnek a színpadon, azzal a céllal, hogy éreztessük a néző
számára is az ember és a ló között kialakítható bensőséges kapcsolatot.
- Mi lebegett a szemed előtt, amikor eldöntötted, hogy önálló
projektbe fogsz és létrehozol egy társulatot, egy olyan közösséget,
akik a lovakkal és az emberekkel is képesek egyaránt bánni, s ezt
a színpadon is meg tudják mutatni? Sikerült-e megvalósítani?
- A célom egy olyan önálló lovas színházi társulat létrehozása volt,
amelynek alapja a lovakkal való táncművészet, ezzel erőt és szépséget megtestesítve, kecsességet és eleganciát varázsolva a színpadra.
Előadásainkkal arra törekszünk, hogy kimozdítsuk az embereket a
hétköznapokból, bebizonyítva, hogy nincs lehetetlen.
Az előadás alatt nyújtott látvány a gyermekek számára csodálatot
teremt, míg a felnőttek a cselekmény, a zene és a tánc harmóniája
által az érzelmi skála széles palettáját élhetik meg.
- Hogyan épül fel az Új Lovas Színház társulata?
- A társulat lelkes, tehetséges táncos és lovas fiatalokból, valamint
lovakból áll. A társulat táncosai képzettek, a táncművészet különböző területein gyűjtötték eddigi tapasztalataikat. Emellett olyan
táncosok is tagjai, akik lovas múlttal is rendelkeznek. A lovasok a
lovas sportágak széles köreiből érkeztek, akik most csapatként is
bizonyítják tehetségüket.

Összefogásunk annak köszönhető, hogy úgy döntöttünk, társulatként kamatoztatjuk tovább képességeinket és tudásunkat azért,
hogy közösen alkossunk valami egyedit és különlegeset a kultúra
és művészet terén.
- 2014. július 26-án Püspökladányban lesz a legújabb előadás bemutatója, a premier. Miért döntöttél úgy, hogy szülővárosodban
tartja az Új Lovas Színház az új darab premierét?
Avass be kérlek, milyen előadásra számíthatnak a püspökladányi
emberek!
- Nem titkolt szándékom, hogy a nóniusz lófajtát népszerűsítsem,
hiszen magam is ilyen lovakkal foglalkozom. Idén kétszáz éve kezdődött ennek a fajtának a tenyésztése, innen jött az ötlet, hogy egy
darab kereteiben bemutassam a lófajta kalandos történetét, történelmi betekintést adva a nézőközönségnek.
Az előadás a Nóniusz históriák címet fogja viselni. A forgatókönyvet folyamatosan készítjük, s azt már világosan látjuk, hogy az első
és második felvonás miben és mennyire fog elkülönülni egymástól.
Az első felvonásban történelmi betekintést láthatunk, érvényesülni
fog a lófajta szépsége, ereje és határtalan dinamizmusa.
A második felvonás modern formában tükrözi a fajta jellegzetességeit, tánccal, színészekkel, szinte tapintható energiával. Lehetetlennek tűnő dolgokat akarok megvalósítani, a földön járva. Képzeletvilágát tekintve kortárs mű készülődik.
Az pedig, hogy miért éppen Püspökladány a premier helyszíne,
végtelenül egyszerű. Sokat köszönhetek ennek a városnak, én ekképpen mondok hálát azért a sok jóért, amit itt kaptam.
Dombi Katalin

Városvédő szemmel

Pénzes Lajos domborműves
emléktáblája
Pénzes Lajos matematika-ábrázoló geometria szakos tanár egész munkássága alatt – 1963 és 1999 között – a Karacs Ferenc Gimnáziumban
tanított. 1977-1993 között igazgató-helyettese volt az intézménynek.
Az emléktábla Pénzes Lajos arcképét és a munkássága alatt kapott díjait tartalmazza, melyet a Karacsos Öregdiákok Egyesülete állítatott,
mely a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnáziumban végzett tanulókból verbuválódott.
Pénzes Lajos domborműves emléktáblája Győrfi Ádám szobrászművész alkotása, akinek fiatal kora ellenére számos köztéri alkotása
készült, melyek Magyarországon és az ország határain kívül is megtalálhatók. Győrfi Ádám a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában Orr Lajos és Kubisch János, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Karmó Zoltán keze alatt tanult. Kedvelt témái, az
ember, az emberi test, a természet, és ezek kapcsolata.
Pénzes Lajos emléktáblájának avatására 2013. február 23-án került
sor a Karacs Ferenc Gimnázium aulájában.
Rásó János
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„ Mindenkit a legjobb ellátásban részesíteni…”
Dr.Szegedi Krisztián a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. új urológusa azt vallja, hogy mindenkit a legjobb ellátásban kell részesíteni. Dr. Juhász Róbertet váltva, hétfőnként lát el
szakorvosi feladatokat doktor úr, megosztva heti két rendelési napot
Dr. Szabó Bélával. Február közepe óta bizonyára többen találkoztak
már a szakorvossal, akit az alábbi sorokban kicsit jobban megismerhetnek.
-Család, gyermekkor, tanulmányok. Mit tudhatunk ezekről az Ön életét
tekintve?
- Gyermekkoromról annyit szeretnék elmondani, hogy vidéken nőttem
fel egy félig paraszti, félig nemesi családban. Ez a kettősség határozza meg jelenleg is az életemet. Sokszor fakasztok humort abból, hogy
gyakorlatilag az egész magyar történelem végigjátszódott a családomon
belül. Egyik részről nemesi származásúak a felmenőim, másik részről paraszti származásúak. Mindkettő javamra válik, jó hatással van az életemre. Mindkettőből kaptam valamit: egyik oldalról a tartást, míg a másik
részről a mindennapokhoz szükséges józan észt.
Tanulmányaim folyamán végig jó tanuló voltam, az egyetemet is kitűnő
eredménnyel fejeztem be.
-Miért az orvosi pályára esett a választás, hisz egy jó tanulóból bármi
lehetett volna?
- Hogy miért döntöttem az orvosi pálya mellett? Talán azért, mert egy
testvérem, egy bátyám is orvos lett. Nem tudok visszaemlékezni arra a
pillanatra, mikor eldöntöttem, hogy orvos leszek, de már hetedikesen tudatosan erre készültem, a pályaválasztás nem volt kérdés. Mindig is a természettudományok iránt érdeklődtem, így természetes volt, hogy orvos
leszek. Talán olyan természetes, mint a levegővétel…
-Szakosodáskor miért éppen az urológiára esett a választás?
- Egyetemi éveim alatt már a sebészet felé orientálódtam, illetve az anatómiai ismeretek irányába. Igazából általános sebészeten gondolkodtam,
ezért nagyon sokat jártam sebészeti gyakorlatokra. Ekkor azon gondolkodtam el, hogy jó lenne specializálódni a sebészeti ágak egy kisebb
szegmensére, ahol egy szűkebb területen lehetne kiteljesedni, hiszen az
általános sebészet annyi mindennel foglalkozik. Végül is így találtam rá
az urológiára, melyet a mai napig nem bántam meg.
-Fiatal kora ellenére igen komoly szakmai tudást és gyakorlatot tudhat
a magáénak. Kinek, minek köszönhető ez?
- A szakmámat urológusként - az első kilenc hónapot, magzati életemet,
mint urológus - Baján töltöttem, a bajai városi kórházban Csőke István
főorvos úrral, ahol a szakma alapjait sikerült elsajátítanom. Főorvos úrnak nagyon hálás vagyok a mai napig is. Ezután Debrecenbe kerültem.
Gyakornoki időmet a Kenézy Gyula Kórház sebészeti osztályán töltöttem, majd az Urológiai Klinikára kerültem, ahol Dr. Flaskó Tibor tanár
úr és Prof. Dr.Tóth Csaba voltak tanítómestereim. Gyakorlatilag tőlük
sajátítottam el mindent, amit az urológián belül a magaménak érezhetek,
erre rendkívül büszke vagyok.
-Van-e, vagy tud- e megfogalmazni orvosi hitvallást?
- Igazából orvosi hitvallásom mint olyan, nincs. Gyakorló orvosként
nem nagyon van idő arra, hogy vezérmondatokat tűzzön ki az ember, és
szlogenek alatt dolgozzon. Igyekszem minden beteget korrektül, egyenlő
módon megvizsgálni, megfelelő empátiával kezelni a bajukat, mindenkit
a legjobb ellátásban részesíteni. Ez szerintem már önmagában felülmúl
mindenféle hangzatos szlogent. Kifejezetten ezt orvosi hitvallásnak nem
nevezném, de hiszek a pártatlan, az elkötelezett, az alapos munkában és
a jó szó erejében is.
-Munkája sikereket, de sajnos kudarcokat is rejt. Hogyan éli meg egyiket illetve másikat?
- Hál’ Istennek, sikerből több van, mint kudarcból. Észrevehető, hogy az
idő múlásával egyre kevésbé ujjongok a sikerek láttán, és egyre kevésbé
törnek meg a kudarcok is. Van egy olyan mondás, hogy csak az nem
téved, aki nem dolgozik, és az orvosi szakmában ez különösen igaz. De
nyilvánvaló, hogy egyik beteg sem szeretné, ha az ő esetében tévednék.
Hiszek abban, hogy az alapos betegvizsgálat, a jól felállított diagnózis
és a jó terápiás irány gyakorlatilag már önmagában kiküszöböli a hibák
nagy részét. Persze mindig vannak olyan faktorok, amelyeket az orvos
sem tud befolyásolni, de ha a betegeknek ezt idejében kommunikáljuk, és
elmagyarázzuk, hogy mi zajlik vele, hiszem, hogy ez is út lehet a gyógyulás fele, a szövődménymentes gyógyulás felé. A kudarcokról pedig azt
gondolom, hogy gyakorlatilag az orvosi szakma maga a kudarcok elemzésére épül. Hiszen mi másokból tanulhatnánk inkább, mint a hibáinkból.
Ezt nehéz elfogadni, a sikerekből és a kudarcokból tanulhatunk, de leginkább a kudarcokból tanult mégis a legtöbbet az orvostudomány.
-Az orvosoknak felfokozottan komoly, felelősségteljes és megterhelő
gyakran a munkájuk, de ők is emberből vannak és szükségük van a
levezetésre, a kikapcsolódásra. Önnek jut- e ideje ilyesmire? Van-e hobbyja?
- Köszönöm a kérdést. Régebben nagyon sok hobbim volt - ma már egyre kevesebb az időm-, rengeteget túráztam, hegyet is másztam. Erre nagyon büszke is voltam, hiszen időjárási viszonyoktól függetlenül tettük
mindezt a barátaimmal, de nyilván ez idő és pénz kérdése is. Ma már

gyakorlatilag két szenvedélyem
maradt a szakma és a család mellett, az egyik a futás a másik pedig
a biciklizés, kettő közül úgy néz
ki, hogy a futás győz. Jövőre szeretném a maratont teljesíteni, idén
pedig a félmaratont . A félmaratont
már elérhető közelségben érzem, ez
gyakorlatilag két-három héten belül meglesz. De mindezek mellett
a triatlon és az Ironman felé is kacsingatok, de mindez idő kérdése.
Ezen kívül igyekszem, amennyire
a munkám engedi, minél több időt
tölteni a családommal. Ez sokszor
nem is könnyű.
-Hogyan néz a jövő elé? Milyen céljai, tervei, ambíciói vannak?
- Jövőképemet mindenképpen Debrecenben képzelem el az Urológia
Klinikán, itt van az állásom, itt dolgozom. Szakmai téren mindenképpen
a minimál invazív beavatkozások felé hajlok. Laporoszkópia, onkológiai sebészet, ezeket tekintem fő érdeklődési területeimnek, ezen belül is
a prosztatarák, veserák kezelése, valamint a húgyúti kövesség kezelése.
Bízom benne, hogy a magyar egészségügy végre talpra áll, hiszen vannak biztató jelek. Alapvetően nagyon optimista ember vagyok, hiszem
azt, hogy kemény munkával, de jól lehet boldogulni Magyarországon
is. Bízom abban, hogy a betegek is elégedettek lesznek a munkámmal,
munkánkkal.
-Bár még rövid ideje jár városunkba szakorvosi feladatokat ellátni,
mégis megkérdezem, milyennek látja Püspökladányt?
Még valóban nem túl régóta járok ide, ezért nem volt sok lehetőségem
több időt eltölteni a városban. Amennyit látok belőle, az mindenképpen
egy tiszta, rendezett város összképét, benyomását kelti bennem. Remélem, a közeljövőben lesz lehetőségem több időt itt eltölteni, hisz szeretnék minél tovább a városban a közösség javára lenni.
Szilágyi-Kovács Szilvia

Helytörténeti arcképcsarnok

Pénzes Lajos középiskolai tanár,
igazgatóhelyettes

Pénzes Lajos Körösszegapátiban született 1939. október 15-én. Édesapja családi birtokukon gazdálkodott, édesanyja
a ház körüli munkákat látta el, és két
fiúgyermeküket nevelte. Pénzes Lajos
Körösszegapátiban végezte általános iskolai tanulmányait, majd 1954-ben a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumba
került. Érettségi után a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen tanult, és matematika-ábrázoló geometria szakos tanári
diplomát szerzett jeles eredménnyel. Az
egyetem után 1963-ban megpályázta a
püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola tanári állását
feleségével Papp Borbálával együtt.
Már a munkája kezdeti időszakától osztályfőnök lett, amely nagy
kihívást jelentett a kezdő tanár számára. Pályatársai szerint Pénzes
Lajos rendkívüli pedagógiai tehetséggel megáldott szakember volt,
tanítványai a jó hangulatú matematikaórákra és a türelmére emlékeznek leginkább, amivel képes volt még a bonyolultabb matematikai
tételeket és feladatokat is oly mértékben leegyszerűsíteni, hogy azok
bármelyik diák számára megérthetővé váltak. Szigorúnak tartották,
de ez a következetességéből fakadt, melyet még a diákok is elismertek. Talán ez volt az oka, hogy tekintélye és hitele volt tanítványai és
munkatársai előtt.
1977-től 1993-ig igazgatóhelyettesként tevékenykedett a gimnáziumban. Kitartó szervező, vezető és az iskolai hagyományok tisztelője
volt. Munkatársai úgy emlékeznek rá, hogy közvetlensége, szakmai
rátermettsége, humora kiváló légkört teremtett a tantestületben.
Munkásságáért a következő elismerésekben részesült: Miniszteri Dicséret, Kiváló Munkáért, Maróthi-díj és Pro Urbe-díj. 60 éves korában, 1999-ben vonult nyugállományba.
Pénzes Lajos 2006. június 2-án hunyt el. Emlékét a gimnáziumban a
nevét viselő 12-es számú terem őrzi, valamint a múlt évben készült
domborműves tábla, amely az intézmény aulájában található.
Rásó János
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Egy tiszta lelkű ember tiszta gondolatai
-megjelent Dr. Bige Szabolcs legújabb könyve

Április 11-én a Dorogi Márton Művelődési Tagintézményben rendezték meg Dr. Bige Szabolcs legújabb könyvének ünnepélyes bemutatóját. Találkozások és tartozások címmel jelent meg az a kötet, melynek
kiadásában a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ
vállalt szerepet. Az ünnepélyes könyvbemutatót a költészet napján
tartották.
Részlet az író személyének, munkájának méltatásából:
„Doktor úr a tavalyi év végén keresett meg azzal a kérdéssel, hogy a Tájékoztató Központ támogatná-e Őt könyvének kiadásában. A válasz még
gondolkodást sem igényelt, hiszen évek óta dolgozunk együtt doktor úrral
a Ladányi Hírekben. A könyv a napokban készült el, nagy szeretettel ajánlom minden kedves olvasónak, érdeklődőnek a figyelmébe, hiszen érték.
Érték a tartalma miatt, és érték azért is, mert azt példázza, hogy szerényen,
minden feltűnési vágy nélkül lehet maradandót alkotni, írni.”
A könyv a napokban készült el. Azon a napon érkezett meg a nyomdából,
amikor doktor úr a születésnapját ünnepelte. Hogy hányadikat, azt nem
árulom el, mert akinek a lelke ilyen gazdag, az kortalan és örökké fiatal.
A kötet önmagáért beszél, nem szeretnék kiragadni belőle egyetlen részletet
sem. Egy tiszta lelkű ember tiszta gondolatait és érzéseit kapjuk ajándékba,
ha elolvassuk. Egy olyan emberét, aki példás életutat futott be, tanult, dolgozott, családot alapított, gyerekeket nevelt tisztességre, becsületre, szeretetre - ismerem doktor úr gyermekeit -, tudom, hogy így van.
Példásan végezte orvosi munkáját, és mellette még egy olyan rejtett képességét is sikerült kibontakoztatni, mint az írás.
Kedves Doktor Úr!
Köszönjük, hogy ebben egy picit mi is segíthettünk, és köszönjük, hogy
megtisztelt bennünket a bizalmával. Mondandómat egy Tolsztoj -klasszikussal zárom:
„ A lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz az ember egész valójának,
hogy az egyszerű megjelenésével meghódítja a szíveket, és barátokat szerez anélkül, hogy tudná!”
A Ladányi Hírek valamennyi munkatársa és a magam nevében is köszönöm ezt a barátságot –hangzott D. Sári Andrea köszöntője dr. Bige Szabolcs munkájával, kötetével kapcsolatban.
Ezután Kovács Krisztina képviselő asszony, az Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és az írót egyaránt. Méltatta az író munkásságát, és elmondta, hogy írásaiban mindig az emberi
lelki gazdagságot, a tiszta, őszinte emberi érzéseket jeleníti meg Dr. Bige
Szabolcs.
-Mindannyiunk örömére Dr. Bige Szabolcs nyugdíjas éveiben az írást

választotta, mint az önkifejezés
egyik legszebb és legmaradandóbb
formáját. Ma az embernek oda kell
figyelnie arra, hogy mit vesz a kezébe, hogy a könyvesboltok polcairól
mosolygó és magukat kínáló könyvek mögött meglássa a valós értéket,
a tartalmat. Sok a lélekromboló,
felszínes és negatív gondolatokat,
érzéseket generáló kiadvány, ezért
öröm, ha egy olyanra akad az ember,
ami ennek az ellenkezője. Ez a kötet
ilyen. Minden szava, minden gondolata. Egyik legkedvesebb novellám a
kötetből a Templomépítő nagyapám
című írás. Doktor úr az emberi kitartásról, leleményességről, és leginkább
az elszántságról ír benne. Arról, hogy ha az ember jó ügyet szolgál, ha
nehézségekkel találja szemben magát, akkor sem szabad, hogy feladja a
küzdelmet. Ha megvan az akarat, akkor semmi sem lehetetlen- mondta el
a rendezvényen Kovács Krisztina képviselő.
A könyv a Találkozások és tartozások címet kapta. A címválasztásról az író
beszélt lapunknak.
-Ez a cím kifejezi azokat a gondolatokat, amelyeket a könyv tartalmaz.
Találkozások: az ember-emberrel mindig találkozik. Ahogy a közmondás
tartja, csak a hegy nem találkozik heggyel. A tartozás szó azt a gondolatot
fedi, hogy vannak bizonyos személyek, élethelyzetek, amelyek mélyebben megérintenek, ilyenkor úgy érzem, hogy tartozom nekik azzal, hogy
a világ elé tárom a történetüket. A kötet 350 példányban jelent meg. A borítón egy saját fénykép található, amit Hargitafürdő üdülőövezetében készítettem, hátlapján pedig egy ajánlás olvasható. Található még benne egy
előszó polgármester asszonytól és egy szaklektori vélemény is –mondta el
doktor úr.
A könyvbemutatón doktor úr számos tisztelője és olvasója mellett jelen
volt a családja is. Legkisebb lánya, Bige Hedvig gyermekeivel érkezett a
rendezvényre, akitől megtudtuk, hogy nagyon büszke édesapjára. Elmondta azt is, hogy elsősorban nekünk, ladányi lakosoknak szeretné megköszöni
azt a szeretetet, amit édesapja kapott orvosi praxisa alatt, illetve kap jelenleg is írásai okán. Olyan értékrendet képvisel édesapja, Dr. Bige Szabolcs,
melyet Ő is próbál gyermekeinek átadni.
TRS

A hónap madara

nap múlva kelnek ki. A fiókák kezdetben csupaszok és vakok, mintegy
18-23 napon belül válnak röpképessé. Csillapíthatatlan étvágyukat addig
mindkét szülő igyekszik kielégíteni. Ilyenkor egy nagyobb fészekaljhoz
akár naponta 400 alkalommal hoznak a torkukban eledelt. Ahogy cseperednek a fiókák, gyakran kiülnek a villanydrótra vagy a háztetőre, és ott
várják szüleiket nagy „ficserészés” közben. No, ilyenkor „megenyhül” az
ember lelke! Érthetetlen lesz számára az, hogy miként lehet ezt a kedves,
apró madarat táplálékként szemlélni, ahogyan azt teszik a tőlünk délre
élő népek.
Augusztusban-szeptemberben a füsti fecskék csoportokba verődnek a
háztetők gerincén és a villanydrótokon, készülve az előttük álló hos�szú utazásra. A vedlés a többi költöző madártól eltérően a telelőhelyen
történik meg, nem indulás előtt. A vándorlás során a csapatokban vonuló
madarak óriási távolságokat képesek megtenni, és nagyobb nádasokban
éjszakáznak.
Éneke csicsergő-fecsegő, hívóhangja „tszvit-tszvit-tszvit”, vészjelzéskor
pedig síró „tszink-tszink” hangot hallat.
A füsti fecske hazánkban rendszeres fészkelő, nem veszélyeztetett. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke: 50.000,- Ft.
Népies nevei: istenföcske, víres föcske, kéményi fecske, villás, villásfarkú
fecske, czifra föcske, vörös fecske, tarka fecske.
Népi megfigyelés, hogy az alacsonyan szálló fecskék az eső közeledtét
jelzik, amelynek oka, hogy ilyenkor a rovarok is földközelben maradnak.
Számos írót, költőt is megihletett e bájos madár, hogy csak néhányat említsünk: Váci Mihály, Móra Ferenc és Benedek Elek is írtak róla.
Rásó János

A füsti fecske

Tudom, tudom, hogy erre a névre
sokan legyintenek, mert bár csivitelő hangja ott motoszkál mindenki fejében, mégis teljesen közönségesnek tartják. Pedig az utóbbi
években drasztikusan csökkent a
számuk. Ennek természetesen számos oka lehet, mégis leggyakrabban táplálékának vegyszeres irtását jelölik meg. Ugyanis a kecses,
gyors füsti fecske (Hirundo rustica) repülőrovarokkal, levéltetvekkel,
kisebb lepkékkel táplálkozik. Ha már kevés a táplálék, akkor pókokra és
hernyókra is vadászik. Az ősz közeledtével mind kevesebb rovar repked
a levegőben, így egyre inkább a vízpartok környékén keresgél.
A füsti fecskének szembeszökő jegyei: homloka, torka szép gesztenyebarna; begye és háta a szárnnyal és farkkal együtt kékes zománccal ékeskedő fekete színű. A farkon csak a két középső toll tiszta fekete, a többi
tollon fehér folt van, a szélső farktollak hosszú ágú villát alkotnak. Csőre
pici, de szája mélyen hasított és öblös. A madár rendkívül kicsi és kön�nyű, testhossza csak hosszú farktollai miatt éri el a 17–19 centimétert.
Vékony, hosszú, hegyes szárnyainak fesztávolsága 32–34 centiméter. A
füsti fecske testtömege 16–20 gramm között mozog.
A füsti fecske évente többnyire két fészekaljat nevel fel. Egy alkalommal 4-6, fehér alapon kékesbarnán pettyezett tojást rak, amelyek 14-16
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SPORTHÍREK
Remekeltek a hölgyek a szőnyegen

Nem tudott pontszerző helyen végezni Bulgáriában a magyar junior
birkózó válogatottal szőnyegre lépő Papp Melánia és Turcsányi Zoltán
sem, mindketten kiestek a versenyből. Mindeközben Budapesten leány
diákolimpiát, illetve a nőknek egy országos rangsor versenyt rendeztek,
amelyen Orbán Csilla diákolimpiai 5. helyezést ért el, míg a nők versenyén Nyíri Dóra a 48 kg-osok között, Dodó Lilla pedig a 60 kg-osok
mezőnyében végzett, egyaránt az első helyen.

csapatversenyben. Az 1-2. osztályos lányok, a 3-4. osztályos fiúk, az 5-6.
osztályos fiúk, a 7-8. osztályos lányok és a 7-8. osztályos fiúk végeztek aranyérmes helyen, míg az 1-2. osztályos fiúk bronzérmet szereztek.
Egyéniben megyei bajnok lett Daróczi Péter (3-4. oszt.), második helyen
ért célba Tomka Mózes (3-4. oszt), Tomka János (9-10. oszt) és Papp
János Bence (11-12. oszt), míg Darabos László (1-2. oszt), Pusztai Sára
(5-6. oszt) és Tomka Joel (7-8. oszt) bronzérmet nyert.

A Rotary Futófesztiválon kezdték a szezont

Ismételten óriási tömegeket vonzott és mozgósított a Debrecenben immár negyedik alkalommal megrendezett Rotary Futófesztivál. Az idei
eseményen hazánk indulói mellett 13 ország versenyzői, több mint hatezren rótták a kilométereket. Köztük voltak a püspökladányi futók is:
városunkat 23 induló képviselte, akik közül 11-en a Futó Daru SE színeiben rótták a kilométereket. A Futó Daru SE tagjai az alábbi távokat teljesítették. Félmaraton: Rácz Tibor, Lévai István, Futó Gergely, Rácz Krisztián, Keller Péter, Csató Ferenc, Schmidt János, Zséder Zsolt. Félmaraton
váltó: Benéné Márki Ilona, Felföldy Vivien. Negyedmaraton: Sinkó Éva,
Makai István.
A 3-4. osztályos megyei bajnokcsapat

Nehéz helyzetbe került a PKE

Kiesési rangadót bukott el 39 – 27 arányban az Újkígyós vendégeként
a PKE férfi kézilabda csapata az NB II-es bajnokság 16. fordulójában,
s ezzel az utolsó előtti helyre sodródott a tabellán. Ezt követően hazai
környezetben a 4. helyezett Törökszentmiklósi Székács KE ellen egy jól
teljesített első félidő után végül 32 – 25-re kaptak ki Arnóthék. Végül a
18. játéknapon egy újabb, a kiesés szempontjából nagyon fontos találkozón a Békéscsaba vendégeként sem ment a játék, 33 – 23 arányban
a viharsarkiak nyertek, s ezzel nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a
ladányi társaság.

A ladányi futók egy csoportja a Rotary Futófesztiválon

Országos bajnokságra hangolódtak

Hat versenyző képviselte a Sárrét SE gárdáját a XX. alkalommal megrendezett Somogyszil Duatlon országos ranglista viadalon, amelyen Daróczi
Péter révén aranyérem is termett a mieinknek.
- A diákolimpiák után ez volt az első szövetségi verseny, amelyen a gyerekek elrajtoltak, számukra ez igazi „mély víz” volt, hiszen „A” kategóriás igazolt indulókkal versengtek. Az országos bajnokság minden korosztálynak április 27-én lesz az ugyancsak Somogy megyei Kaszón, amire
készülünk, és amire a somogyszili versenyen hangolódtunk rá – tudtuk
meg Tomka Jánostól, a Sárrét SE vezetőjétől.
Eredmények: I. kcs: 8. Daróczi Tamás, II. kcs: 1. Daróczi Péter, 4. Tomka
Mózes. III. kcs: 6. Tomka Boáz. IV. kcs: 8. Tomka Joel. V. kcs: 11. Ifj.
Tomka János.

Rangadót vesztett a PASZE

Visszavágott a Hajdúnánás az ősszel elszenvedett vereségért, s pályaválasztóként magabiztosan győzte le a PASZE gárdáját 13-5-re a megyei I.
osztályú asztalitenisz bajnokság 17. fordulójában. Ezzel a mieink zsinórban a második vereségükbe szaladtak bele, s vissza is csúsztak a tabella
4. helyére.

Öt csapatarany a megyei diákolimpián

A hagyományoknak megfelelően kiemelkedően szerepeltek városunk
diákjai az idei megyei mezei futó diákolimpián. Az általános iskolások
nyolc korcsoportjából ötben is ladányi aranyérem született az összetett

Az NB II. Dél-keleti csoport állása
1. FKSE-Algyő 		
18 14 3 1 558-460 31
2. P&P Félegyháza
18 14 1 3 578-481 29
3. Kunszentmárton
18 12 2 4 546-512 26
4. T.miklós Székács
18 11 2 5 542-524 24
5. Martfűi KKKE 		
19 9 1 9 521-532 19
6. Makói KC 		
18 8 2 8 544-528 18
7. Orosháza II. 		
18 7 0 11 490-509 14
8. Hajdúszoboszló
18 7 0 11 501-526 14
9. Újkígyós 		
18 6 1 11 506-518 13
10. Békéscsaba 		
18 6 1 11 460-477 13
11. Püspökladány 		
18 5 0 13 484-577 10
12. T.miklósi KE II.
19 2 1 16 460-546 5

Vereségekkel rajtoltak a hölgyek

Vereségekkel kezdte a PKE női kézilabda csapata a tavaszi szezont.
Együttesünk előbb Nádudvaron 37 – 25-re, aztán hazai pályán, a még
pontveszteség nélkül álló, listavezető Létavértes ellen 41 – 19-re, végül
a 3. helyezett Hajdúszoboszlói Amatőr NKSE otthonában kapott ki 25 –
15 arányban. Ezzel a szerepléssel továbbra is az utolsó előtti helyen áll a
megyei bajnokságban.

PLE: egy győzelem után két döntetlen

A megye II. 18. játéknapján a DASE elleni hazai meccsen Tüdős Balázs
találatával mind a három pontot begyűjtötte a PLE futballcsapata, majd
Hajdúszoboszlón Mogyorósi Dávid góljával 1-1-es döntetlent sikerült
elérni. A Szerep elleni hazai fellépés azonban már nem sikerült ilyen jól,
hiszen egy kihagyott büntető után a vendégek szereztek vezetést, amit a
91. percben egy öngólnak köszönhetően sikerült csak kiegyenlíteni. Ezzel továbbra is a 12. helyet foglalja el a társaság a tabellán.

