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Végül is minden rendben…
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kutya a telet –ahogy
cstalan madársereg jelezte az ablak alatt: amiAztán másnap, tanácstalan
nek mi emberek örülünk, annak k kevésbé, hiszen az élelmet
elfedi a hó, és hát enni ugye mégiscsak kell…
Minden héten feltöltjük az etetket az udvaron, de ha nincs hó,
elfordul, hogy gyelmetlenek vagyunk, és elmulasztjuk.
De semmi gond, mert a jelzés azonnal megérkezik, ha baj van:
összesereglenek a cinkék, verebek, rigók, galambok, st még a
harkályok is, hogy kiköveteljék a gyelmet, ami valljuk be, jár
nekik.
Hogy miért? Mert lélek mozgatja ket, akár minket, és mert ilyenkor télen k melengetik meg az ember szívét. Jó nézni az ablakból az apró cérna lábacskákon szökdel színes-szürke csrösöket,
ahogy életet adnak, az ilyenkor egyébként leginkább élettelennek
mutatkozó tájnak. Biztos, hogy sokan vagyunk így ezzel az érzéssel –gondoltam.
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készítette. Egy szép és szépen elkapott pillanat a Farkasszigetben. A
képrl pedig a következ gondolat jutott az eszembe:
Erd, hó, madarak… mennyi szép dolog van itthon, amit nem kell
máshol keresni.
Madáretet… megvan bennünk a jóság, a tördés, bármennyire is
negatív gyakran a közeg, ami körbevesz, mi magunk, mégiscsak
tudunk felelsséggel, szeretettel fordulni mások felé.
Aztán a fotós… van, aki meglátja a szépet! Szerencsére.
És akihez eljut a fotó… biztos, hogy boldogan nézi a vidám cinkék téli ebédjét a Farkassziget egyik madáretetjén, amit az ember épített, az ember tölt fel magvakkal, és  is csodálkozik rá
arra, hogy hmm, milyen szép is a természet, és milyen szerencsések vagyunk, hogy mindezt látjuk, hogy adhatunk, és kaphatunk.
Egymástól. Lélek a lélektl.
Így aztán: végül is, minden rendben!
D. Sári Andrea

Kiválasztotta a bentlakásos intézmény
szakmai koordinátorát az önkormányzat
Mint ahogy arról már több alkalommal beszámoltunk, épül a 30 férhelyes bentlakásos
egészségügyi intézmény városunkban. Az intézmény építése mellett azonban a mködéshez
szükséges tárgyi és szakmai feltételeket is biztosítania kell az önkormányzatnak. Éppen ezért
a tavalyi évben már elkezddtek az erre vonatkozó tárgyalások, st a képvisel-testület kiválasztotta azt a szakmai koordinátort, aki elké-

szíti a legfontosabb lépéseket az induláshoz.
Az elmúlt évben, a novemberi testületi ülésen
hozott határozatot Püspökladány Város Önkormányzata, hogy december 1-tl szerzdést
köt Dr. Késmárky- Kodak Andrással. Doktor
úr feladata az lesz, hogy az önkormányzat által
meghatározott mködési formához tartozó állami normatívákról, szakmai, személyi és tárgyi
feltételekrl információt adjon a fenntartónak.

Dr. Késmárky-Kodak András háziorvost, a
Debreceni Különleges Orvos- és Mentcsoport
vezetjét lapunk megkereste, aki kérdésünkre
elmondta, hogy az önkormányzat az intézmény
szakmai munkájának kidolgozásával bízta meg,
melyet már el is kezdett.
(folytatás a 3. oldalon)
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A sikeres pályázat eredménye: traktort és parkfenntartáshoz
szükséges gépeket vásárolt a város
A közelmúltban érkeztek meg a gépek és eszközök a tranzitfoglalkoztatási pályázat keretében a Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft.hez, közel 50 millió forint értékben. A projekt - melyben 30 f kapott
lehetséget szakma elsajátítására - elsdleges célja az érték- és munkahelyteremtés. A pályázatnak azonban van egy másik hozadéka is,
mégpedig a település eszközállományának bvülése. Több, a mezgazdasági munkában jól hasznosítható gép került beszerzésre, többek között egy traktor is.
Az intézmény ügyvezetje elmondta, hogy az eszközbeszerzés szorosan
kapcsolódik a pályázatban megvalósuló képzésekhez, ugyanis ezekhez
a területekhez választotta ki az intézmény az új munkaeszközöket. A
pályázat tartalmazott többek között egy parkgondozói eszközcsomagot
is, melyben olyan gépek találhatóak, amelyekkel a szakemberek jóval
hatékonyabban tudják ellátni a rájuk bízott feladatokat. A parkgondozási
munkálatok mellett az útjavítás és a különböz útburkolati jelek festése
is a Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. feladatai közé tartozik, ezekhez
a területekhez is sikerült néhány eszközt beszerezni a pályázat keretében.

Nagy elrelépést jelent a város számára a meglév 160 ezer m2 közpark és közterület gondozása, karbantartása az új fnyíró gépekkel. Az
intézmény dolgozói ugyanis nagy gondot fordítanak a város kezelésében
lév zöld területek fenntartására, ápolására - tudtuk meg az intézmény
ügyvezetjétl.
Az eszközbeszerzés jelents részét egy prémium kategóriás John Deere
3520 típusú önjáró traktor képezi. Ez a kisgép sokoldalú, egyszeren
kezelhet, takarékos üzemeltetési költsége révén hasznos eszköze lehet
a városnak a parkfenntartó munkálatok során. A nagyobb gépek mellett
sikerült számos kisebb eszközt is beszerezni: többek között néhány sövényvágót, láncfrészt, fkaszát, valamint a Start Mintaprogramban is
felhasználható betonelemgyártó és aprítékoló gépet is.
Valamennyi új eszköz a világ legismertebb mezgazdasági márkáiból
kerül ki, ezekkel hatékonyabb, biztonságosabb munkavégzés érhet el
a városban.
Erdei Anett

80 év felett is érezzék az idős, magányos emberek a törődést!
Szeptember 11-én indult el a „Segít Kezek az idsek biztonságáért”
- program, melynek keretében 10 f közfoglalkoztatott keresi fel a
80 év feletti egyedül él idseket. Ez a program egy értékteremt,
közfoglalkoztatást biztosító rendszer, amely a 80 év feletti emberek
otthoni és a szociális ellátó rendszerét egészíti ki szolgáltatásaival.
Az ids emberek koruk és egészségügyi állapotuk változásai miatt
egyre jobban rászorulnak erre a szociális gondoskodásra, és Püspökladányban több mint 40 ids élt is az újfajta lehetséggel – tudtuk
meg Majoros Istvánnétól.
Legnagyobb arányban az egyedül él idsek használják ki a projekt
nyújtotta lehetségeket. A programban 10 f dolgozik, akiknek a munkája kiterjed a személyi higiéniára, étkeztetésre, fzésre, bevásárlásra,
ház körüli munkákra, mosásra, takarításra, de magában foglalja a közös
sétát és a beszélgetést is. Minden olyan dolgot tehát, amit az emberek
megszoktak, de ids korukban egyedül már nem tudnak megoldani. A
gondozók napi 8 órában keresik fel a programhoz csatlakozott idseket.
Nemcsak szociális program ez, hanem biztonságot is nyújt a magára maradt embereknek.
-Általában házimunkát és bevásárlást végzek ellátottaimnál. Hozzám 7
ids személy ellátása tartozik. Úgy vélem, az idsek bizalmunkba fogadtak, és én is nagyon szívesen végzem ezt a tevékenységet. Szakmai
mentorunkkal, Majoros Istvánnéval mindennap megbeszéljük az elz
nap eseményeit. Esetnaplót írunk, melyben dokumentáljuk, hogy mikor,
kinél, milyen feladatokat láttunk el - mondta el lapunknak a program
egyik közfoglalkoztatottja Tóth Lászlóné.

Az ids emberek koruk és egészségügyi állapotuk miatt egyre jobban
rászorulnak a szociális gondoskodásra, gondozásra. Ezzel az otthoni ids
gondozással házhoz megy a szolgálat, és ez a szociális gondozás a téli
hónapokban még inkább, fokozottabban jelentkez igény. A programban
lév ids emberek tördést, gondoskodást kapnak gondozóiktól és azt,
hogy van, aki meghallgatja ket.
Tüdsné Rábai Sarolta

Új urológus szakorvos érkezik a rendelőintézetbe
Decemberben vezetváltás történt a Püspökladányi Egészségügyi
Szolgáltató Nonprot Kft. élén. Dr. Komoróczy Károly lett az intézmény új igazgatója. Doktor úr az intézmény átvétele után átnézte
a szakrendelések mködését és azoknak elrejegyzett idpontjait. A
felmérésbl azonnal látszott, hogy az intézmény urológia szakrendelje nagyon leterhelt, és egy szakorvos már nem tudja ellátni a
rendelést.
-Köztudott az, hogy régi urológusunk, Dr. Juhász Róbert külföldre távozott, ezért már hónapok óta nem volt megfelel az urológiai szakrendelés,
csak fele idben rendelt Dr. Szabó Béla. Találni kellett egy szakorvost.
Örömmel jelentem, hogy sikerült, a klinikáról fog érkezni Dr. Szegedi
Krisztián kollégám. Jelenleg szerdai napokon van urológia szakrendelés
délután 14-tól 17 óráig, a rendelintézetben. Az új szakorvos február közepétl fog rendelni hétfnként a délutáni órákban, miután a szükséges
engedélyek beszerzésre kerülnek- mondta el lapunknak Dr. Komoróczy
Károly, a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprot Kft. igazgatója.
Megkerestük Dr. Szabó Bélát, aki jelenleg egyedül látja el az urológiai
szakrendelést városunkban, aki megersítette, elengedhetetlen még egy
orvos a betegek ellátásához.
-A szakrendel vonzáskörzete igen széles, minden korosztályban és nem-

ben elfordulnak betegek. Általában szrvizsgálatokra, kivizsgálásra,
mtét utáni kezelésre érkeznek hozzánk a páciensek, hiszen a megelzésben nagy szerepet játszanak ezek a szrvizsgálatok. Jelentségük,
hogy még a betegség tünetmentes szakaszában kezdjék meg a kezelését,
amikor az a leghatékonyabb és még a legkisebb kellemetlenséggel és
költséggel jár. Egy rendelésen általában 20 eljegyzett beteg és még körülbelül ugyanennyi nem eljegyzett páciens keresi fel a szakrendelt.
Februártól ez a beteglétszám oszlik majd meg köztem és a kolléga között- tájékoztatta lapunkat Dr. Szabó Béla.
A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprot Kft. alapvetnek
tartja a térség betegeinek minél szélesebb körben történ helyi ellátását,
ennek elsegítésére pedig igyekszik bvíteni a szaktevékenységeit is. Az
intézmény kellemes környezetet biztosít a betegeinek és a dolgozóinak
egyaránt. Fejlesztései révén folyamatosan javítja az ellátás feltételeit, hiszen a legfontosabb cél a térség lakossága részére az egészségügyi ellátás
biztosítása. A közeljövben még egy szakorvos fog érkezni a rendelintézetbe. Fehér Éva doktorn február közepéig látja el a tüdgyógyászaton a szakrendelést, t fogja pótolni egy másik szakorvos, aki heti 4 alkalommal fog rendelni az intézetben.
Tüdsné Rábai Sarolta
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Az eddigi rezsicsökkentések összesen
240 millió Ft-ot hagytak a magyar családok zsebében
Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felels államtitkára a ,,Magyarország nem hagyja magát! Védjük meg a rezsicsökkentést!” címmel tartott telt házas lakossági fórumot január 30-án Hajdúszoboszlón, melynek házigazdája Bodó
Sándor országgylési képvisel volt. Szijjártó Péter a rendezvényen
elmondta, hogy az Orbán-kormány a magyar emberek érdekeit képviseli, éppen ezért mind a multinacionális cégekkel, mind a bankokkal, mind Brüsszellel meg kellett küzdenie. Ez a küzdelem eredményesnek bizonyult: Magyarország volt az els európai uniós ország,
amelyik a piacról önállóan tudta magát nanszírozni. A lakosságot
pedig a rezsicsökkentés megvédésére kéri a kormány az ilyen jelleg
összejöveteleken.

díját. Sikerült kimenteni Magyarországot a pénzügyi csdbl, megindult a növekedés, százezer forint fölé emelték a minimálbért, sikeres a
munkahelyvédelmi akcióterv, negyven éve nem volt ilyen alacsony az
ináció, 20 százalékkal csökkent a rezsi, kiterjesztették a családi adókedvezményt, valamint bevezették a GYED extrát is.
A Jobbik választási gyzelme esetén minden magyar állampolgár számára ingyenesen biztosítaná az internet hozzáférést -jelentette be az ellenzéki párt alelnöke 2013. január 23-án tartott sajtótájékoztatóján. Novák
Eld hangsúlyozta: a kormánypártok a rezsicsökkentés kapcsán megfeledkeztek a kimagaslóan magas internethasználati díjakról. Magyarországon a hatodik legmagasabb az Európai Unióban az internetszolgáltatás
díja, holott a Jobbik szerint ez a szolgáltatás ugyanúgy a mindennapi
megélhetés része, mint a többi rezsielem -mondta.
Az MSZP véleménye szerint a Fidesz a rezsicsökkentést csak 2014.
májusáig kívánja fenntartani, az ellenzéki párt viszont azt ígéri, hogy
kormányra kerülve olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek hosszú
évekre tervezhetk, igazságosak és fenntarthatók lesznek –írták még decemberben a szocialisták az MTI-hez eljuttatott közleményükben.
TRS

-Az intézkedések eredményeként 240 milliárd forint maradt a magyar
családoknál. A kormány pedig tovább folytatja a rezsicsökkentést. A lakossági energia ára idén három lépcsben csökken majd. Áprilistól a
gáz ára további 6,5 százalékkal lesz alacsonyabb, szeptembertl az áram
lesz 5,7 százalékkal olcsóbb, a távhdíjakat pedig október 1-jétl csökkentené a kormánypárti frakció 3,3 százalékkal- mondta el lapunknak
államtitkár úr.
Bodó Sándor országgylési képvisel a rendezvényen elmondta: a rezsicsökkentéssel minden magyar ember jól járt, s az intézkedés az elmúlt
évek egyik legnagyobb sikere, hiszen Európában egyedülálló módon sikerült lefelé vinni a háztartások által zetett rezsi mértékét.
A fórumon közel 100 püspökladányi érdekld is részt vett. Dombi
Imréné polgármester a rendezvényen lapunknak elmondta: az emberek
kiállnak a rezsicsökkentés mellett, hiszen a jelenlegi kormány nemcsak
felismerte a bajt, hanem fel is vállalta a harcot az energiaszolgáltatókkal
szemben.
A fórumon Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felels államtitkára a jelenlévk eltt azt is ismertette, hogy
2010-ben a választások után az új kormánynak rendbe kellett tenni az ország pénzügyeit, az államháztartási hiányt a GDP 3 százaléka alá kellett
levinni, az ország versenyképességét növelni kellett, és fent kellett tartani
az ország gazdasági, társadalmi stabilitását is. Rámutatott arra is, hogy
a fenntartható, a küls és bels egyensúlyra egyaránt épít, egészséges
növekedés elérését fogalmazta meg célként a kormány. A 2010 óta hozott intézkedések célja az volt, hogy a magyar gazdaság pozitív irányba
mozduljon. A kormány felismerte, hogy 1,8 millió adózetvel nem lehet
fenntartani egy 10 millió lakosú országot, éppen ezért az elmúlt négy évben egy világos gazdaságstratégia mentén meghozott intézkedések odavezettek, hogy 2014-ben a magyar gazdaság tartós növekedési pályára
állt- jelentette ki a politikus.
A 2013-as év során a kormány több rezsicsökkent intézkedést hajtott
végre: három ütemben – januárban, júliusban és novemberben – mérsékelte a gáz és az áram, a víz és a csatorna, valamint a szemétszállítás

Kiválasztotta a bentlakásos
intézmény szakmai koordinátorát az önkormányzat
(Folytatás az 1. oldalról)
-Az intézményben folyamatos lesz a szakosított ellátás, azaz
állandó orvosi felügyelet és nvéri feladatokat ellátó személyzet dolgozik majd. Bízom benne, hogy kezdetben 30 férhely
elegend lesz a püspökladányiak számára, de a késbbiekben a
bvítés a cél. Az igény megvan rá nemcsak Püspökladányban,
hanem az egész Sárréten. Háziorvosként is látom az ilyen jelleg problémákat –mondta Késmárky doktor.
Megtudtuk, hogy a szakmai csoport kiválasztása hamarosan
elkezddik: május 31-ig lehet jelentkezni hétfi napokon, déleltt az aljegyzi irodájában önéletrajzokkal azoknak, akik
munkát vállalnának az intézményben.
TRS
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Kopogtatócédula helyett ajánlóív
Tisztelt Olvasók, Kedves Püspökladányiak! Választás eltt áll
az ország, s az elmúlt idszakban több olyan változás is történt, mely mindenkit érint, aki szavazati joggal rendelkezik.
Hogy ki rendelkezik választójoggal, és hogyan élhet vele, hogyan változott a jelöltállítás menete, mind fontos kérdések, jó,
ha tudjuk rá a választ. Errl szeretném tájékoztatni Önöket.
Minden választópolgár eltt ismeretes, hogy korábban egy országgylési képviseljelöltnek hétszázötven kopogtatócédulát
kellett összegyjtenie annak érdekében, hogy egyéni képviseljelöltté válhasson.
Minden szavazó egy kopogtatócédulával rendelkezett, s azt egy
jelöltnek adhatta át. Emlékezetes, hogy a kopogtatócédulák gyjtése, az azokkal történ visszaélés gyakran került az újságok címlapjára. Az új törvény ennek a visszaélésnek a lehetségét szünteti
meg.
Az állampolgárokat aktivisták fogják megkeresni, kopogtatócédulák összegyjtése helyett a választópolgárok ajánlóív aláírásával jelölheti az egyéni országgylési képviselt. A
kitöltés a személyi számmal lesz hiteles, amely a lakcímkártyán található! Fontos! Egy választópolgár több egyéni jelölt
ajánlóívét is aláírhatja, de egy jelöltet csak egyszer ajánlhat.
A választópolgárok idejében értesülnek majd az aláírásgyjtések
megkezdésérl. Szükséges kitérnem a külföldön tartózkodó és él
magyar állampolgárok választói jogának gyakorlására, hiszen ma
már kevés olyan magyar család van, akinek közeli vagy éppen

távoli rokonát, ismersét ne érintené a jogszabály ilyen típusú
megváltozása.
A korábbiakban választójoggal rendelkezett minden magyarországi lakóhellyel rendelkez nagykorú magyar állampolgár, akit a
bíróság nem zárt ki a választójogból.
Az új törvény szerint 2014-tl választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár, független lakóhelyétl, akit a bíróság nem zárt ki a választójogból.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkez magyar állampolgárok szavazáson való részvételük elzetes regisztrációhoz kötött.
Ezen állampolgárok levélben is szavazhatnak, és csak pártlistára
adhatják le voksukat.
Természetesen, a tartósan külföldön tartózkodó magyar állampolgárok (magyarországi lakcímmel rendelkezk) szintén élhetnek
választójogukkal, akárcsak eddig, a külképviseleteken adhatják le
voksaikat. k levélben nem szavazhatnak.
Változás szintén, hogy az új törvény lehetséget ad a nemzetiségi
listára történ szavazásra.
A tizenhárom bejegyzett nemzetiségre azok szavazhatnak, akik
az adott nemzetiségként regisztrálják magukat. Akik a nemzetiségi listára való szavazást választották, azok pártlistára nem,
csak egyéni jelöltre szavazhatnak.
Bodó Sándor
országgylési képvisel

Városháza

Támogatta a képvisel-testület, hogy a Püspökladányi Labdarúgó Egyesület pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao elminsítési pályázati felhívására, továbbá az önkormányzat vállalja a pályázat
benyújtásához szükséges 30%-os önrész költséget, mely értéke
maximum bruttó 3 millió forint.
A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. adott
tájékoztatást a folyószámla hitelének 2013. IV. negyedévi felhasználásáról. 2013. december 31-én a záró egyenleg
-19.258.467 Ft volt.
Módosult a helyi temet rendelet. A jogszabályi változások
alapján a helyi köztemetben a temetkezési szolgáltatásokat kizárólag a temet üzemeltetje végezheti.
Szintén jogszabályi változások alapján új rendeleteket fogadott
el a képvisel-testület a nem közmvel összegyjtött háztartási
szennyvíz begyjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. Az úgynevezett szippantott szennyvíz díja kéttényezs díjként került
megállapításra, mely alapdíjból és ürítési díjból áll, de a korábbi összeg így sem emelkedett. Alapdíj: 4905 Ft, az ürítési díj:
251 Ft/m3.
Központi források és átvett pénzeszközök miatti elirányzat
módosítások, melyekhez kiadási elirányzat is társul, a kiemelt
elirányzatok közötti átcsoportosítások, a polgármesteri hivatal
és az intézmények saját hatáskör elirányzat módosításai miatt
módosult az önkormányzat 2013. évi költségvetése.
A Víziközm Társulat számolt be a 2013. évi IV. negyedévi gazdálkodásáról.
Újból kiírásra kerül a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátásáról szóló pályázati felhívás.
Következ soros ülését 2014. február 27-én tartja a képviseltestület.
Keser László,
jegyz

2014. január 30-án tartotta soros ülését a képvisel-testület.
A polgármesteri jelentést követen a Püspökladány Város Közmveldéséért Közalapítvány tájékoztatója került napirendre.
2013. január 1. és 2013. december 31. között beérkezett pályázatok száma 82 db volt, amit 37 pályázó nyújtott be. Támogatott
pályázat ezekbl 80 db volt. A pályázatokban igényelt összeg,
összesen 7.969.345 Ft. A pályázóknak megítélt támogatás öszszesen 3.168.600 Ft.
Ezt követen a Püspökladány Sportjáért Alapítvány számolt be a
2013. évi tevékenységérl. 6.560.000 Ft összeg támogatást ítélt
oda az alapítvány 14 egyesület, illetve magán sportoló részére.
Törvényi rendelkezés alapján került felülvizsgálatra a Roma és
a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmködési
megállapodás.

A határon átlép közlekedési infrastruktúra fejlesztése Sinmartin
és Püspökladány városok között cím HURO projekt közbeszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánította a képvisel-testület, és egyben felhatalmazta a polgármestert új közbeszerzési
eljárás indítására.
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Én ezzel a hitvallással fogok előremenni:
munka, alázat, és egymás tiszteletben tartása!
A Ladányi Hírek olvasói megszokhatták már, hogy minden év kezdetén megkérjük a város polgármesterét, hogy foglalja össze városvezeti szemmel, milyen évet zárt a település. Áttekinteni egy évet még
magánemberként sem egyszer feladat, a város szempontjából pedig
a legfontosabb eseményeket kiemelni még nehezebb.
Azt elmondhatjuk, hogy 2013 a beruházások éve volt, hiszen sok
építkezés indulását csak vártuk tavaly ilyenkor, mára pedig már
használjuk az elkészült fejlesztéseket.
Ha más szemmel nézzük, akkor a változások éve is volt 2013, hiszen
változott az önkormányzatok feladatköre is, több feladatot átvállalt
az állam, és változott a nanszírozás is.

-Polgármester Asszony, hogy emlékszik vissza a tavalyi év kezdetére,
melyek voltak a legfontosabb változások a város szempontjából?
-2013 év eleje sok változást hozott az életünkben. Megkezdte mködését a Járási Hivatal. Idszer volt, hogy az önkormányzatoktól az állam
feladatokat vállaljon át, és mi arra tudjunk koncentrálni, ami valóban a
dolgunk: a fejlesztés, a város gyarapítása. Szintén fontos változás volt,
hogy az iskolák mködtetését átvállalta az állam, de a fenntartást -úgy
döntöttünk- továbbra is vállaltuk önkormányzati szinten. A vezetkkel
egyeztetve sikeresen vettük az akadályokat, így elmondhatom, hogy az
új rendszerek kiegyensúlyozottan mködnek.
Tavaly év elején indultak el a nagy beruházások is: a belvíz- szennyvízelvezet hálózat bvítése, az ivóvízminségét javító program, a kerékpárút, gyjtút beruházás. Valamennyi fontos és komoly problémákat old
meg. Uniós határérték alá szorítjuk az ivóvíz arzén tartalmát, 100%-ban
lefedett lesz Püspökladány szennyvízhálózattal, amit még a nagyobb városok, st Budapest sem mondhat el magáról. Biztonságosabbá vált a
csapadékvíz elvezetése, a kerékpáros közlekedés. Természetes igények
voltak ezek a lakosság részérl, de nagyon sok munka van az eredmények mögött, és öröm számomra, hogy ezek a több évtizede várt beruházások most megvalósulhattak. A hivatal dolgozóival, képviselkkel sokat
fáradoztunk érte, de megérte.
Az elbbiek mellett több százmillió forintot tudtunk gyerekek táboroztatására, eszközbeszerzésre, gépek vásárlására fordítani, és olyan képzésekre, amelyek a hátrányos helyzetek felzárkóztatását segítik. Azt is
fontos feladatnak tekintem, hogy minél több olyan püspökladányinak
adjunk új esélyt, akik nem rendelkeznek szakmával, vagy az nem piacképes. Az elmúlt év egyik legpozitívabb bejelentése az önkormányzat
adósságának átvállalása volt a kormány részérl. Püspökladány Város
Önkormányzata els körben 60%-os konszolidálásra számított, de a második körös egyeztetésre elértük, hogy a hitelállomány 70%-át vállalja át
az állam. Fellélegeztünk, a kormány olyan korrekt segít kezet nyújtott,
ami gyakorlatilag megoldotta a problémáinkat.
-Hogyan alakul az idei év költségvetése, mivel számolhat a város, az
intézmények? A tavalyi szinten kell gondolkozni, vannak- e kiemelten
támogatott területek a normatívák alapján, mi a tapasztalat?
-Ahogy tavaly, úgy ebben az évben is odaadja a város valamennyi intéz-

ményének a személyi és a dologi kiadásokra azt a nanszírozást, ami lehetvé teszi a kiegyensúlyozott mködést. A kormány önkormányzatokat
tehermentesít intézkedéseinek, valamint a város jó gazdálkodásának köszönhet, hogy a mködés feltételei megfelel szinten biztosítva lesznek
minden intézményünk esetében.
-A kötelez feladatok mellett a város az önként vállalt feladatokra is
nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt években. Idén is így lesz? Gondolok
itt a közmveldésre, sportra, civilekre.
- Az elmúlt évben több mint 100 millió forintot fordítottunk az önként
vállalt feladatokra. Szükség van ezekre, mint például a mezri szolgálat,
a sportegyesületek, alapítványok, civil szervezetek támogatása. Idetartozik még a felsoktatásban tanulók támogatása is, illetve az adósságkezelési szolgáltatásnak az önkormányzatra es összege is, de az iskoláink
támogatása is.
-Püspökladány az ország keleti szegletében a hátrányos helyzet települések közé tartozik, ami együtt jár a magas munkanélküliséggel, az
elvándorlással, nehéz élethelyzetek sokaságával. Az önkormányzat a
saját erejével próbál segíteni azokon, akik nem tudnak elhelyezkedni
a munkaerpiacon. A közmunkaprogram az idei évben kibvített létszámban és feladatkörrel folytatódott. Hogyan értékeli a közmunkaprogramot, hány embernek sikerült így munkát biztosítani, illetve a két
éve indult Start program beváltotta -e a hozzá fzött reményeket?
- 2012-ben indult a Start mintaprogram, 2013-ban már hasznos tapasztalatokkal bvítve folytattuk. 10 hektáron gazdálkodtunk, a megtermelt
zöldséget feldolgoztuk, baromtartásba kezdtünk, betonelemet gyártottunk, és cserekereskedelembe fogtunk a környez településekkel.
Az államtól megkaptuk azt a támogatást, ami szükségszer volt a Start
programhoz, a munka világába több száz olyan ladányi embert vezettünk
vissza, akik korábban munkanélküliek voltak, most pedig hasznosnak,
értékesnek érzik magukat. Egy közösség tagjaiként azóta tanfolyamok
keretében gyarapították tudásukat, így könnyebben állhatnak majd a saját
lábukra, ha munkát keresnek a jövben. A közfoglalkoztatásnak ez hatalmas eredménye és pozitívuma. Püspökladány Város Önkormányzata az
elmúlt évben 1200 embert foglalkoztatott a közmunka programban.
-Minden egyes nyertes pályázat, megépült út, csatorna mögött több száz
óra csapatmunka állhat az önkormányzat részérl, ám a sikerekhez kell
a jó együttmködés a térség országgylési képviseljével is, aki segíteni
tudja az önkormányzatot a céljai elérésében. Milyen volt az együttmködés a tavalyi évben Bodó Sándor országgylési képviselvel?
-Nagyon szoros és jó a munkakapcsolat képvisel úrral. Rendszeresen
itt van Püspökladányban, ha kérjük, mindenben segít. Tavaly több olyan
eset is volt, amit nélküle nem tudtunk volna megoldani, de fejlesztési
elképzeléseinket is támogatja, mindig lehet rá számítani.
-A segítség mellett azért Polgármester Asszonynak a tavalyi évben többször is szembe kellett néznie az éles, gyakran rosszindulatú kritikával is,
melyet politikai ellenfelei fogalmaztak meg a testületi üléseken. A kritika mellett pedig folyamatosak voltak a tavalyi évben az önkormányzati
beruházásokkal kapcsolatos feljelentések és az ezzel együtt járó sorozatos ellenrzések. Hogyan lehet ilyen nyomás alatt dolgozni, mennyire
hátráltatja az önkormányzat munkáját a feljelentések sorozata?
-Amikor készültem az évértékelre, arra kértem a kollégáimat, hogy
számszersítsék, 2013-ban hány ellenrzés folyt az önkormányzatnál,
akár beruházások, vagy feljelentések, bejelentések révén. Nos, 25 alkalommal, vagyis havonta átlagosan kétszer. Bizonyára van ebben politika, de én mindig el szoktam mondani a képviseltársaimnak, hogy
a hivatalban, az önkormányzatnál a munka nyilvános. Bármikor bármit
meg lehet nézni, bármikor ki lehet jönni ellenrizni, a kollégáim a legnagyobb tisztességgel, legnagyobb becsülettel állnak bármilyen munkához,
én jómagam is így teszek. Eddig még nem találtak olyanfajta mulasztást
a hatóságok, amiért az önkormányzatot megrótták volna. A jogszabályoknak megfelelen, az elírásoknak megfelelen kell, hogy végezzük a
munkánkat, és ettl senki és semmi nem fog bennünket eltántorítani.
-Indul februárban a választási kampány, hamarosan eljön az ideje annak, hogy át kell tekinteni, a választási ígéretekkel ki miként áll. Polgármester Asszonynak -ahogy érzékelhet- nem kell beváltatlan ígéretek miatt aggódni, hiszen ebben az évben újabb beruházások indulnak,
olyanok, amit várnak a ladányiak.
- Úgy érzem, képviseltársaimmal nyugodt szívvel állhatunk a lakosság
elé, mert amit vállaltunk, azt vagy elvégeztük, vagy folyamatban van
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a megvalósítása. Az elbb beszéltem a most soron lév munkákról, de
ebben az évben is lesznek fejlesztések: a lakótelepi és környez utak újraaszfaltozása, ami évtizedes probléma a városban, hiszen hosszú ideje
vár arra, hogy valaki tegyen érte, és megoldja az itt élk közlekedési
mindennapos gondjait. Örülök neki, hogy most mi lehetünk azok, akik
ezt megteszik, de nagyon sokat kellett dolgozni ezért a pályázatért. A
ftér, a piactér, a mveldési ház környékének felújítása, korszersítése
is elindul 2014-ben, és a petritelepi, újtelepi orvosi rendelt is felújítjuk
többek között.
-Polgármester Asszonnyal együtt egy egészen új szemlélet érkezett a
ladányi közéletbe, errl már tavaly is beszéltünk. Itt a közösségi életre
gondolok, a közösen eltöltött alkalmakra, ünnepekre. Láthatóan fontos
Önnek a közösségépítés. Hogyan ítéli meg, sikerült-e pozitív irányba
elmozdulni olyan mértékben, ahogy szerette volna, ahogy tervezte?
-Egy településnek a lelkét az itt él emberek adják. Ezek az emberek
legyenek akár egy intézményben dolgozók, gyerekek az iskolában, pedagógusok, civil szervezetek tagjai vagy akár sportolók is, lehetséget kell
teremteni számunkra, hogy megismerjék egymást. Megismerjék a másik
értékeit, gondolatait, ehhez pedig alkalom kell. Ezért kezdeményeztem a
nyári és adventi rendezvénysorozatokat, és úgy érzem, a közmveldési
intézmény is eredményes munkát folytat annak érdekében, hogy minél
többet lehessünk együtt. Nem vagyunk egy nagy város, így meg tudjuk
teremteni azt a bensséges közeget, ami ahhoz kell, hogy jól érezzük
magunkat itthon.
-Nagyon sokat dolgozik, ezt nem csak a kollégái látják, és mondják.
Nagyon sokan elismerik, st tapasztalatból mondom, hogy nem könny
tartani a tempót Polgármester Asszonnyal? Milyen Dombi Imréné a
privát életben?
-A családomtól minden olyan támogatást megkapok, ami a munkámat
elsegíti. Nagyon sokszor megyek úgy haza, hogy fáradt vagyok, ilyenkor csendre van szükségem, és k segítenek lelkileg is „hazatérni”. Olykor eltelik egy félóra vagy egy óra, és ezután tudom csak elmondani,
hogy milyen nehézségekkel küzdöttem meg azon a napon, vagy milyen
pozitív élmények értek. Támaszkodhatom a szüleimre, férjemre, gyermekemre. Ezt tartom a legfontosabbnak.
-Milyennek érzi így több mint 2 év távlatából a polgármesteri munkát?
Volt gyakorlata, hiszen alpolgármester volt, de mégis, olyan volt ez az
eltelt idszak, mint amilyennek képzelte? Mi a legnehezebb ebben a
munkában?
-Egy városvezetnek általában két családja van. Van a vérszerinti családja, amirl az imént beszéltünk, illetve a politikai családja. Én azt
gondolom, hogy a mi politikai családunk -amit a képviseltársaimmal
alkotunk- nagyon szorosan együttmköd, a feladatokat megosztó és
határozott elképzeléseket megfogalmazó csoport. Segítséget jelentenek
az alpolgármesterek, tanácsnokok, bizottsági elnökök, képviselk, valamennyien önállóan, precízen dolgoznak és ez nagyon fontos.
-Megválasztásakor azt ígérte, hogy Püspökladány megtartja a térségben
a vezet szerepét. Ez sikerült is, hiszen járási központ, katasztrófavédelmi központ lettünk. Püspökladány neve sok tekintetben fogalom, hiszen
az öners beruházásunk, a kiskórház építése kapcsán nagyon sokan
elismeren hajtanak fejet, mert nem sok önkormányzat dicsekedhet azzal, hogy 200 millió forintot félre tudott tenni arra, hogy egészségügyi
fejlesztést hajtson végre, ami munkahelyteremt beruházás is egyben.
-Egyértelm volt a jelzés a lakosság részérl, hogy az MSZP-kormány
idején bezárt kiskórházat valamilyen formában újra kell nyitni. Olyan
ösztönz er jött a lakosság és a képviselk részérl, ami arra sarkallt
bennünket, hogy el kell indulni, és össze kell rakni azt a pénzt, ami ehhez szükséges, mert pályázat már csak mköd létesítmények bvítésére
volt, új kialakítására nem, tehát egy megoldás maradt: önállóan felépíteni
az intézményt. Minden költségvetésünket úgy terveztük meg, hogy az
erre a célra gyjtögetett forrás érintetlen maradjon, csak gyarapodjon. És
sikerült! Hamarosan átadjuk az intézményt, 30 f ellátására lesz alkalmas, de már a bvítésen gondolkozunk. Nekünk azt kell idehozni, amire
az embereknek szüksége van. Ez számomra kötelesség.
-Áprilisban parlamenti választás, aztán sszel önkormányzati választás
lesz. Indul a kampány, ez pedig minden alkalommal kiélezett helyzetet teremt. Milyen hitvallással, elvekkel néz az elkövetkez hónapok elé
Polgármester Asszony?
-A választás egy település hétköznapjaira is rányomja a bélyegét. Én úgy
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nézek a következ hónapok elé, hogy ez egy természetes rossz dolog.
Állunk elé mindennek. Az én elsdleges szempontom, amit végig a kampány idején szem eltt fogok tartani, hogy az els mindig az, hogy dolgozzunk. Bizonyára lesznek olyanok, akik nem erre fogják az erejüket
összpontosítani, hanem politikai lejáratásra, vagy politikai ellenfeleiknek
az elgyengítésére, besározására. Én erre nem vagyok hajlandó. Természetesen megvédem, megvédjük magunkat, ha olyan helyzetbe hoznak a
politikai ellenfelek, akár önkormányzati ülésen, akár egy vita során, de
én kezdeményezni semmi ilyet nem fogok. Számomra sokkal fontosabb
az, hogy dolgozzunk, mert nagyon sok feladatunk van. Elindult egy új
pályázati ciklus akár az uniós források felé, akár megyei szinten. Nagyon
sok munka vár ránk. Ha ezek nincsenek jól elkészítve, akkor bizony
nagyon nagy bajban lesz Püspökladány. Én erre fogok koncentrálni. Azt
gondolom, hogy az a politikai csoport, akikkel együtt dolgozom, osztják
ezt a véleményt. Meg fogjuk magunkat védeni magunkat, de kezdeményezni nem fogunk semmit. Az, hogy bántjuk a másikat, vagy le akarjuk járatni, úgysem vezet elre. Ezt a várost tovább kell fejleszteni, és a
politikai harcok nem ezt szolgálják. Én ezzel a hitvallással fogok elre
menni: munka, alázat, megbecsülés, és az, hogy tartsuk egymást nagy
tiszteletben.
D. Sári Andrea

Februárban újra nyit a
ﬁókkönyvtár a Petritelepen
Több ezer könyv sorakozik, egyelre egy raktárhelyiségben a
petritelepi iskolában. Hamarosan azonban a most még gazdátlan kötetek újra az olvasók kezében kaphatják meg a nekik kijáró gyelmet.
Februárban újra megnyílik a városi könyvtár petritelepi ókrészlege.
Az összevont közmveldési intézmény szeptember óta törekszik
arra, hogy a petritelepi ókkönyvtár ismét az olvasók szolgálatába
álljon, ezért elkezddtek az egyeztetések az iskola intézményvezetjével. Az iskola a helyet adja a könyvtárnak, a városi könyvtár pedig a
szakmai munkát és a könyveket biztosítja a mködéshez, hiszen ezen
településrész lakossága és az iskolába járó gyerekek számára egyaránt
fontos szerepe van a ókkönyvtárnak -tudtuk meg Sári Andreától, a
Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár,
Múzeum igazgatójától.
-Két helyiséget biztosít az iskola a könyvtár számára. Az egyik helyiségben a könyveket helyezzük el, a másikban pedig foglalkozásokat
és rendezvényeket tart majd az itt dolgozó könyvtáros. A könyvtár
dolgozói szeptember óta kérik, hogy tegyük lehetvé a szolgáltatást,
s elhivatottságukat példázza, hogy a jelenlegi 4 f szakmai könyvári
dolgozóból úgy érezték, egy ft nélkülözni tud a városi könyvtár. Jelezték, hogy szívesen kimenne a Petritelepre egy kolléga, hogy az ottani feladatokat ellássa. Ezt támogattam, mivel a napi látogatói szám
azt mutatja, hogy egy ft valóban tudunk nélkülözni a városi könyvtárban –ahogy az jelezték is a munkatársak –tájékoztatta kapunkat
igazgató asszony.
Kovács Józsefné, a Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény vezetje lapunknak elmondta: a tavaly nyáron bezárt ókkönyvtár népszer
volt a gyerekek körében. Szabadidejükben és különböz könyvtári
foglalkozások alkalmával látogatták az iskola tanulói.
Tányér Józseftl, a Városi Könyvtár Tagintézmény vezetjétl megtudtuk, 2013 nyár végén sznt meg a ókkönyvtár a petritelepi városrészen hely és szakember hiányában. A korábbi könyvtár ketts
funkcióval mködött: egyrészt iskolakönyvtári feladatokat, másrészt
pedig ókkönyvtári feladatokat is ellátott. Jelenleg kb. 2500 könyv
található az iskola raktárhelyiségében, melyek a városi könyvtár tulajdonában vannak. Ezek illetve újabb kiadványok lesznek megtalálhatók a ókkönyvtárban a nyitás után. Egyik cél az állomány színesítése,
bvítése, s természetesen az is, hogy az olvasáskultúrát népszersítse
minden korosztály számára, hiszen a ókkönyvtár nem csak a gyerekeket, de a Petritelep felntt olvasóit is ellátja majd.
TRS
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Már használhatják a kerékpárosok és a gyalogosok
a Mikszáth Kálmán utcai aluljárót
Elkészült a Mikszáth Kálmán utcán a mintegy 4,2 méter széles gyalogos valamint kerékpáros átvezetést biztosító aluljáró.
Ez a beruházás része a Püspökladány-Szajol közötti vasúti
infrastruktúra felújításának, ami az új Széchenyi Terv keretében uniós támogatással valósul meg, és f célja, hogy a
vonatközlekedés sebességét 120 km/h-ról 160km/h–ra emelje.
Városunkban a beruházás els ütemében a Mikszáth Kálmán
utcai aluljárót építtette meg a beruházó, s a kivitelez december 17-tl biztosítja a lakosok számára az áthaladást.
Lapunk megkereste a beruházó cég, a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. szóvivjét, aki azt a tájékoztatást adta, hogy közel egy
évig tartottak a munkálatok, s a beruházás összköltsége megközelítette a 230 millió Ft-ot.
-2013. december 17-tl a vállalkozó ideiglenes átvezetést biztosít
a munkaterületén a lakosság számára. Ez egy fajta próbaüzem,
ami azt jelenti, hogy a lakosok már használhatják az aluljárót, de
a végleges átadás-átvétel majd április végére datálódik. A következ ütemben a Baross utcán egy nagyobb, a gépjármforgalom
számára is alkalmas aluljárót építünk ki. Ez a város közlekedését
jelents mértékben segít infrastrukturális fejlesztés, ami megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a vasúton keresztül történ átkelést- tudtuk meg Loppert Dánieltl.

A Mikszáth Kálmán utcán található aluljáró elssorban a gyalogosok és kerékpárosok részére készült. Tábla is mutatja, hogy
gyalog- és kerékpárút, ahol közlekedhetnek a gyalogosok és kerékpárosok, illetve a segédmotoros kerékpárosok. Nagyobb jármvek, mint a személygépkocsi nem tud átmenni, és nem is lehet
nekik itt átmenni, az oszlopok, melyek ki vannak helyezve, ezt
meg is akadályozzák. Az aluljáróban útburkolati jelek segítik a
közlekedést - tájékoztatta lapunkat Szilágyi Erika rendr rnagy.
TRS

Ágazati bérpótlékban részesülnek a szociális ágazatban dolgozók
Ennek köszönheten 5,4 – 11,4 százalékkal növekedhet az ágazatban dolgozók bruttó bére. Az emelés közel 90 ezer embert
érint. Havi bruttó bérük 6.000 – 17.200 Ft közötti összeggel
emelkedik, a munkában eltöltött évektl és az iskolai végzettségtl függen. A kormány összesen 11,8 milliárd forint többletforrást biztosít erre a célra 2014-ben. A megemelt bérüket
els alkalommal 2014 márciusában kapják kézhez az érintettek
– 2014. januárig visszamenleg. Azok az ágazatban dolgozó
szakemberek, akik pedagógus munkakörben vagy 2014. január

1-tl gyermekvédelmi gyámi munkakörben tevékenykednek –
de korábban pedagógusi munkakörben dolgoztak –, a pedagógusokra vonatkozó juttatásban részesülnek. A nevelszülk pedig
az idei évben megvalósított foglalkoztatási jogviszony alapján
kerülnek díjazásra –tájékoztatta a Ladányi Híreket Bodó Sándor országgylési képvisel, aki úgy véli az emelés idszer és
fontos lépés volt.
Dienes Zoltán

17 millió forint értékű újabb géppel gyarapodott a város
egy sikeres szennyvízpályázat révén

Mint ahogy arról korábbi számunkban már tájékoztattuk
olvasóinkat, az ütemtervnek megfeleln halad az újtelepi
szennyvízberuházás városunkban. A projekt elsdleges célja,
hogy biztosítsa Püspökladányban a megfelel szennyvízelvezetést- és tisztítást, hogy az megfeleljen az európai uniós és
a hazai követelményeknek. A beruházás két részbl áll egyrészt az újtelepi városrész csatornahálózatának kiépítésébl

másrészt pedig egy szennyvíziszap-tároló is kiépítésre kerül a
szennyvíztisztító telepen. Ez utóbbi megvalósításához a pályázat tartalmazott egy eszközbeszerzési lehetséget is, melynek
eredményeként egy kotró-rakodó géppel gyarapodott a város
eszközparkja a napokban.
-A közbeszerzési eljárást követen a Terra Hungária Építgép
Kft.-vel kötött szerzdést az önkormányzat. A pályázat keretében
egy JCB 3 CX -es típusú kotró-rakodógépet vásároltunk, ami több
mint 17 millió Ft. Ez a gép már meg is érkezett a püspökladányi
szennyvíztisztító telepre – tájékoztatta lapunkat Dombi Imréné
polgármester.
A gép feladata nemcsak az iszaptárolóban keletkezett iszapkezelés lesz, hanem küls munkálatokban, ároktisztításnál, cstörésnél is alkalmazhatják az szennyvíztisztító telep munkatársai.
-A kotró-rakodó gép jól irányítható szk helyeken is. A sebessége mellett a szerelékek mozgása is igen gyors. Ell található a
nyitható-csukható rakodókanál, hátul pedig a mély ásószerelék,
melyeket a gépkezel irányít - mondta el lapunknak Kiss Béla, a
Terra Hungária Építgép Kft. értékesítje.
TRS
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A megkezdett munkát folytatni kell, nem mehetünk vissza
a csőd szélére, ahol 4 éve állt Magyarország

-Beszélgetés Bodó Sándor országgyűlési képviselővel
Bodó Sándor 2011 szétl, az Arnóth Sándor tragikus balesetét követ
idközi választás óta képviseli térségünket az országgylésben. Az idei
évben ismét választások következnek, így a 2014-es év eleje és a választási idszak vége is alkalmat ad egy átfogó összegzésre a mögöttünk álló
idszakról, az eddig elvégzett képviseli munkáról. Ha a tavalyi év történéseit nézzük, talán kezdjük riportunkat azzal a két területtel, amirl
egy évvel ezeltt, januárban a legtöbb szó esett, ez pedig a közigazgatási
és oktatási rendszer átalakítása. Az oktatási intézmények mködtetését
az állam átvállalta az önkormányzatoktól. Milyen eredménnyel sikerült
elindítani és mködtetni az állami irányítású rendszert?

-Valóban így van, az elmúlt év els egy - két hónapjának legfontosabb
eseménye a járási és az oktatási rendszerek kialakítása és beüzemelése
volt.
Az oktatási rendszer átalakításának az indoka tulajdonképpen ugyanaz
volt, mint amit a járási rendszer létrehozásánál szem eltt tartottunk: az
állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztás újragondolása. A
települési önkormányzatok, fleg a kisebb és közepes települési önkormányzatok számára az oktatás nanszírozása olyan mérték terhet jelentett, hogy az bizonyos id elteltével a település anyagi biztonságát, a
költségvetés egyensúlyát kockáztatta. Így aztán nagyon sok településen
egyik évrl a másikra eltntek a szakkörök, eltntek a szabadids tevékenységek. Pályázati támogatások kivételével magának a szakmai feltételrendszernek a megvalósítása is csak komoly kérdjelekkel volt biztosított. Az államnak, illetve az önkormányzatnak ezen a területen is lépnie
kellett, és aztán azt is be kellett látni, hogy szükség van a pedagógusok
bérének növelésére, és a pedagógus életpálya modell bevezetésére, mert
ezt a kettt így együtt érdemes kezelni. Ez szintén egy olyan vállalás volt,
amit már nem lehetett a települési önkormányzatokra hárítani, így aztán a
pedagógusok állami alkalmazottak lettek. Ez a feladat igazából az államra hárult teljes mértékben, és ez mára egy mködképes rendszer lett.
A tavalyi év egyik legfontosabb, önkormányzatokat is érint eseménye
az volt, hogy az állam átvállalta a rendszerváltás óta felhalmozódott
adósságok jelents részét. Az idei év elején pedig a teljes adósságrendezés megtörtént. Miért volt erre a lépésre szükség, és mit tett a kormány
annak érdekében, hogy ezek az adósságok ne termeldjenek újra?
-Minden összefügg mindennel- ahogy szokták mondani-, ha belegondolunk az elz néhány gondolatnak a lényegi mondanivalójába, az önkormányzatok és az állam közötti feladatmegosztást szabályozni kell.
Addig, amíg túlterheltek az önkormányzatok, és nem kapnak elegend
nanszírozást, elkerülhetetlen, hogy hiány keletkezzen. Ez is történt. Így
aztán annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok el tudják végezni a feladataikat, lépni kellett az adósságok tekintetében is. Ezt az
adósságot rendezni kellett. A kisebb településeknél a múlt évben megtörtént a teljes adósságátvállalás, míg a nagyobb településeknél elször
egy 60-70%-os adósságátvállalás történt, ez valósult meg Püspökladány
esetében is. Február végéig pedig megtörténik a teljes adósságátvállalás
is. Ez nyilvánvalóan egy olyan lehetséget ad a települési önkormányzatoknak, hogy innentl fogva nem cipelnek magukkal adósságot, de

hogy ne is lehessen újabb adósság, ezért a hitelfelvételnek a szabályait a
kormányzat meglehetsen nehézzé tette. Természetesen nem tette lehetetlenné, de éven átnyúló adósságot, naptári éven átnyúló adósságot nem
engedélyez a rendszer.
Egy másik komoly társadalmi problémára is megpróbált választ találni
a kormány a tavalyi évben, ez pedig a devizahitelesek ügye. Ez véglegesen nem rendezdött, ám mégis sikerült olyan lehetségekhez juttatni
az ilyen hitelekkel küzd családokat, ami csökkenti a törleszt részleteiknek az összegét. Foglaljuk össze, mit tett a kormány annak érdekében, hogy ezen a területen is segítséget nyújtson a családoknak!
-Talán egy mondatban összefoglalva elmondható, hogy nagyon sokat, de
még nem eleget, azonban ennél azért bonyolultabb a kép. Az intézkedések sorát nyilván külön kell választani, hiszen a hiteleknek is három
formája volt: lakáscélú, szabadon felhasználható és gépjárm hitel. Ha
belegondolunk, igazából mindegyik fontos, mert sokszor a szabad felhasználású hitelbl is építkezés vagy felújítás történt. Olykor a gépjárm
hitelnek a fedezete is egy ingatlan volt, tehát azért elég brutális dolgokat lehetett látni és hallani is. De mégis talán a lakáscélú hitel az, ami a
legnagyobb probléma a három közül. Hangsúlyozom, a másik kett is
fontos, de talán ez volt az, ami a legtöbb embert érintette, és a legalapvetbb biztonsági igényt, a lakhatást veszélyeztette. Itt az árfolyamgáttól
kezdve, az eszközkezelvel való együttmködésen át jó néhány intézkedés született. Amit kértek- alapveten véleményem szerint szélsséges
intézkedés-, hogy álljon vissza minden az eredeti állapotra, és forintban
kelljen zetni, ez nem volt teljesíthet, hiszen ez a magyar bankrendszer,
és ezáltal a magyar gazdaság csdjét jelentette volna egyik napról a másikra. Tehát itt mindenképpen szükség volt egy folyamatra. Egy folyamatra, ahol lépésenként lehetett haladni. Ennek a lépéssorozatnak még
nyilvánvalóan nincs vége, mert itt nemcsak pénzügyi, hanem jogi kérdések is fölvetdtek, azt is lehetett látni, hogy a Kúria elegánsan ellépett
a megoldás ell, tehát valamit mégis ki kell találni. Nyilván itt nagyon
fontos, hogy a társadalmi igazságosság miatt a devizahitelesek és a forinthitelesek viszonyát kontroll alatt tudjuk tartani, tehát nem tehetjük
azt, hogy a forinthitelesek rosszabbul járjanak. Olyan megoldást kell találni, hogy a bankrendszer biztonságban maradjon. Nyilvánvalóan, nem
aggódok én emiatt túlságosan, hiszen itt azért jól érzékelhet számadatok
vannak akár a nyereségrl, akár a forgalomról, ám a kormányzati döntések mögött mindig ott kell lenni a jogi feltételeknek való megfelelésnek
is. Ez egy elég összetett probléma, szerintem lesz még vele dolgunk.
A lakossági terhek csökkentése a tavalyi évben lapunkban is több alkalommal szóba került, és a 20%-os rezsicsökkentés mindenki számára
ismert. Az energiapolitika azonban ismét középpontba került a Paksi
Atomerm bvítése miatt. Képvisel Úr hogy látja, szüksége van-e az
országnak az atomerm bvítésére?
-Ezt a dolgot a magunk józan esze szempontjából érdemes átgondolni. Magyarország természeti adottságait mindannyian ismerjük, sajnos
ásványi anyagokban nem dúskálunk túlságosan, ezért korlátozottak a
lehetségeink. Látjuk, hogy a szél és a napenergia felhasználása azért
mértékkel ugyan, de már megjelent az energiapiacon, és azt is látni lehet,
hogy a Paksi Atomerm már jó néhány évtizede biztonságot szolgáltat
a magyar energiapiacon. Fontos dolog, hogy az atomenergia biztonságos legyen, hiszen anélkül nincs is értelme a további beszélgetésnek. Azt
tapasztaljuk, hogy óriási energiaigény van a piacon. Ez érthet a magánlakások szempontjából, hiszen akár a ftés, akár a horribilis számú
elektrotechnikai eszköz, a háztartási gépek mind egyre több energiát fogyasztanak. Az energia szükséges a mindennapi életünkhöz, és nagyon
fontos, hogy ebbl megfelel mennyiség legyen a piacon. De nemcsak
a háztartási fogyasztókra kell gondolnunk, hanem a sokat emlegetett és
várt gazdasági átalakulásnak is feltétele az energiabiztonság. Az ország
önállóságát mindenféleképpen nagymértékben meghatározza, hogy milyen energiaszolgáltatást tud a termelknek, a gazdasági szereplknek és
a lakosság részére biztosítani. Azt úgy nem lehet csinálni, hogy mástól
vásároljuk jelents mennyiségben az energiát, majd pedig azzal próbálunk valamiféle önállósságot kialakítani. Azt is látjuk a világban, hogy
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bizony olykor-olykor, kisebb helyi vagy nagyobb politikai csatározások
áldozataivá is válhatunk. Hiszen hallottunk már arról, amikor a földgáz
esetében rajtunk abszolút kívülálló okok miatt az ország ellátása veszélybe került. Ebbl is látható, hogy ha az országon belül egy biztonságosan
mköd rendszer viszonylag olcsó energiát tud biztosítani, az mindenképpen elny, és én azt hiszem, hogy akár alapja is lehet a további rezsicsökkentésnek.
Az olcsó és kiszámítható energiaellátás növeli az ország versenyképességét a közgazdászok szerint, ez pedig jelents mértékben hozzájárulhat
ahhoz, hogy tovább njön a foglalkoztatottság. A munkahelyteremtés
és a meglév álláshelyek megtartása érdekében tavaly a kormány több
lépést is tett. Milyen eredményt sikerült elérni a foglalkoztatottság növelése terén?
-Amikor a foglalkoztatottság növelését segít intézkedéseket meghoztuk - akár az adórendszer kapcsán, akár a szociális intézkedések kapcsán, és ezekbl tényleg olyan sok van, hogy nem érdemes elveszni a
részletekben-, sok szempontot gyelembe kellett venni. Ezeknél az intézkedéseknél mindenképpen fontos azt látni, hogy mindig az ország
teljesítképességén múlik, hogy a kormányzat milyen döntéseket tud
hozni. Tehát ezeket nem lehet ilyen értelemben megérzésre, óhajra, népszerségre alapozni. Ezeket szigorú számításokra lehet csak építeni, és
ha belegondolunk az eredményekbe, akkor lehet látni, hogy ezek a számítások megalapozottak. Elég csak a foglalkoztatottak számának négymillió fölötti létszámduzzadását látni, és elmondható, hogy igen, végre
egyre többen dolgoznak. Tudjuk, ebben benne vannak a közmunkások is,
de mégiscsak dolgoznak. Elég, ha belegondolunk például abba, hogy az
ország gazdasági teljesítménye hogyan alakult. Ez a mutatószám 1-2%,
ez mindenképpen elremutató és pozitív. A gazdasági produkciókat természetesen nem lehet csak egy szempontból nézni, tehát ez a két-három
mutatószám azért az ország gazdasági teljesítményét jellemzi. Foglalkoztatottság, gazdasági növekedés, ináció. Ha ezt a három adatot valaki
együttesen próbálja használni, elemezni, akkor azért nyilvánvalóan túl
sok kérdés nem merülhet fel benne, hogy vajon jó irányba megy-e a magyar gazdaság.
A gazdasági területrl lépjünk át egy másik területre, térjünk át demográai helyzetre! Magyarország is az elöreged nemzetek közé tartozik,
mint a legtöbb európai állam, ennek a negatív trendnek a megfordítását
is a zászlajára tzte a kormány. Milyen intézkedéseket sikerült elfogadni, és mikorra lehet ezeknek látható eredménye?
-Az utóbbi évek tendenciája, a nk munkába állása, egyáltalán a munkahely iránti ragaszkodás, olykor-olykor a családi kényelem és komfort
azért eljutott odáig, hogy a családokban a gyereklétszám 1-2. Természetesen, kormányzattól függetlenül a több gyermek vállalását így vagy úgy
mindig segítette az aktuális kormányzat, csak különböz módokon és
eredményességgel. Volt, amikor X gyerek: háromszor, négyszer, ötször,
hatszor megszorozva a családi pótlékkal, ezek mellett nem volt semmi
más, családokat segít intézkedés a rendszerben. Ezzel szemben a jelenlegi kormány adókedvezmény formájában próbált segíteni a gyermekeket nevel családokon. Ennek azért mégiscsak más az üzenete, hiszen nagyobb állami felelsséget láthatunk ezek mögött az intézkedések mögött,
mint akkor, amikor csak azt mondták, hogy sok gyerek - több családi
pótlék. Ezzel az állam nem vállalt semmiféle felelsséget. A GYES, a
GYED extra visszavezetésénél jól látszik a kormány akarata és felelssége a negatív demográai helyzet megállítása terén. Erre a kormányzat
nemcsak pénzt csoportosít át, hanem próbál ezekre a kérdésekre választ
adni.
Egy országgylési képviselnek a parlamentben végzett törvényhozási
munkája mellett saját választókörzetére is oda kell gyelni. Ha a mi választókörzetünket nézzük, milyen fejlesztések történtek a tavalyi évben,
mik voltak a legfontosabb beruházások?
-Igen, valóban a parlamenti tevékenység egy átfogó dolog, és fontos a
választókerületben lév munka, az ott jelentkez problémáknak a kezelése, a lehetségeknek, terveknek a menedzselése. A problémáknak, a
lehetségeknek az orvoslásában valóban volt és lehetett is részem, amit
örömmel vállaltam. Szerencsére a települési önkormányzatokkal a kapcsolat viszonylag gyorsan kiépült parlamenti munkám során, és én azt
hiszem, hogy a települési önkormányzatok a már említett intézkedéseknek is köszönheten most sokkal, de sokkal jobb állapotban vannak, mint
korábban voltak. A gazdasági szereplkkel való kapcsolattartást úgy értékelem, hogy elkezddött valami. Ebben az európai uniós ciklusban sok-
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kal, de sokkal nagyobb lehetség volt az önkormányzati mozgástérnek
a javítására. Nyilván kellettek hozzá a hazai intézkedések, de a források
90%-a vagy több mint 90%-a európai uniós forrásból származott. Jócskán kevesebb rész jutott a gazdasági szereplknek, és ez alól mi sem
vagyunk kivételek. Ezen a területen lehetséges egy markáns lépés ebben
a most kezdd európai uniós idszakban, hiszen most gazdaságélénkítés és az önkormányzati fejlesztések aránya meg fog változni. A korábbi
idszakban közel 80% az önkormányzati fejlesztésekre irányult, amire
egyébként nagyon nagy szükség volt: önkormányzati intézményrendszer,
utak, szennyvíz, ivóvízminség javítása. Tehát számtalan ilyen dolog
volt, amit egyébként itt Püspökladányban is lehetett tapasztalni. Nem is
tudok olyan pályázati kategóriát, amibl
Püspökladány kimaradt volna. Természetesen még nagyon komoly feladatok vannak a gazdaságélénkítés területén országos és uniós szinten is.
Azt mondom, hogy itt Püspökladány térségében a vállalkozásoknak is a
gazdaság élénkítésére kell nagyobb gyelmet fordítani, ez a f feladat.
A köztársasági elnök nemrégiben kihirdette, hogy április 6-án lesznek
az országgylési választások. Hogy látja Képvisel Úr, mi a tétje ennek
a választásnak? Egy új rendszer szerint fogunk szavazni. Milyen jövkép állhat Magyarország eltt a következ négy esztendben?
-Új szisztéma, egyfordulós választás lesz, tehát különböz háttéralkuknak nincs realitása. Nyilván mindenki megméretteti magát, aki erre ambíciót érez, és a tét az elég egyértelmen látszik: vagy tudjuk folytatni ezt
a folyamatot, amit elkezdtünk, vagy pedig visszamegyünk oda, ahonnan
indultunk, hogy eladósodnak az emberek, eladósodnak az önkormányzatok, és eladósodik Magyarország. Aki a múlt szereplit látná újra szívesen, az nyilván mindenkinek szíve joga, de én azt gondolom, érdemes
végiggondolni, hogy a nehézségek ellenére is mi történt az elmúlt négy
évben. Milyen irányba indultunk el, és mi történt az azt megelz idszakban? Én bízok a választók bölcsességében.
Dienes Zoltán

Másfél év alatt 81 család díjhátralékadósságát rendezte az önkormányzat és az
állam közösen, az adósságkezelési
szolgáltatás keretében
2012 szeptemberében, másfél éve indult el városunkban az adósságkezelési szolgáltatás, melyet minden olyan személy igényelhet, akinek
közüzemi díjtartozása mutatkozik. A szolgáltatás célja az, hogy a Püspökladány város területén él lakosokat segítse közüzemi díjhátralékuk
csökkentésében. Az eltelt id tapasztalatairól Mosdóczi Tiborné adósságkezelési tanácsadó számolt be lapunknak.
-Ahhoz, hogy valaki részt vegyen az adósságkezelési szolgáltatásban,
különböz feltételeknek kell megfelelnie. Többek között idben törlesztenie kell a rá es részletet, valamint részt kell vennie egy 3 hónapos
elgondozáson is. Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülknek az
önkormányzat oly módon nyújt segítséget, hogy a felhalmozódott adósság 75%-át átvállalja, ha az adós teljesíti vállalt feladatait, azaz elre
egyeztetett idpontban megjelenik a tanácsadáson, és bemutatja rendezett számláit. Azonban, ha az adós nem teljesíti az önrészzetési kötelezettségét, az adósságcsökkentési támogatás megsznik, valamint a megszüntetéstl számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
Mosdóczi Tiborné továbbá elmondta, hogy a legjellemzbb közüzemi
tartozások városunkban a villany és a gáz díjában mutatkoznak.
Dombi Imréné polgármester lapunknak azt nyilatkozta, hogy a szolgáltatás másfél éve kiválóan mködik, s az eltelt id alatt számos pozitív viszszajelzést kapott az önkormányzat. Hozzátette, idáig több mint 10 millió
forintot zetett az önkormányzat a szolgáltatóknak.
-2012 szeptemberétl 2013. december 31-ig 304 kérelem érkezett be az
önkormányzatunkhoz, 55 elutasítás történt, és 249 lakos lett bevonva a
szolgáltatásba. 86 szerzdés sajnos fel lett bontva, ugyanakkor a sikeresen lezárt adósságkezelések száma 81. Jelen pillanatban 46 család van az
adósságkezelési szolgáltatásban, és december 31-ig 10,5 millió forintot
zettünk ki a szolgáltatóknak –mondta el Dombi Imréné, aki azt is hangsúlyozta, hogy az állam az önkormányzatok által biztosított adósságtámogatási összeg 90%-át átvállalja. Ez olyan lehetség, amit nem szabad
a városnak kihagyni, hiszen ezzel elkeseredett családok százain tud segíteni. A szolgáltatást továbbra is bárki igényelheti, a püspökladányi Segít
Kezek intézményben.
Erdei Anett
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Gazdafórumon tájékoztatta a város gazdálkodóit
a legfontosabb változásoktól az önkormányzat
A korábbi évek hagyományait követve Püspökladány Város Önkormányzata január 20-án rendezte meg az idei év els gazdafórumát
a Polgármesteri Hivatalban. A fórum célja az volt, hogy a gazdákat
tájékoztassa a 2014. január 1-jétl életbe lép változásokról, jogszabályi módosításokról. A megjelent gazdák nagy része az stermeli
igazolványokkal, valamint a különböz támogatásokkal kapcsolatos
kérdésére szeretett volna választ kapni.
-Tóth László, a Városfejlesztési, Mezgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke riporterünknek elmondta, melyek azok a jogszabályi
változások, melyekrl az est folyamán tájékoztatták a gazdákat. Megtudtuk: a legfontosabb változás, hogy az stermelknek az igazolványért
nem kell zetni, amennyiben agrárkamarai tagok.
Az idei els gazdafórumot Dombi Imréné polgármester nyitotta meg,
majd Szabó Sándor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke tartott eladást, aki megosztotta a jelenlévkkel azt, hogy a
falugazdász-hálózat 2014. január 1-jétl a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához tartozik, mely Hajdú-Bihar megyében több mint 30 ezer tagot
számlál.
A továbbiakban Matkó József és Bácsó Balázs falugazdászok tájékoztatták a megjelent gazdákat az stermeli igazolványokat érint változásokról. Elmondták, amennyiben kamarai tagsággal rendelkezik a gazda, akkor az stermeli igazolvány kiállítása és érvényesítése is illetékmentes,
melyet március 20-ig érvényesíthetnek a gazdálkodók.

Fogyi torna Kovács Krisztinával
Fogyi torna néven indított gyógytestnevelés foglalkozásokat a tavalyi
év szeptemberében Kovács Krisztina gyógytestnevel tanár. A Pedagógiai Szakszolgálat, amely eddig a püspökladányi köznevelési intézmény tagintézményeként mködött, 2013. szeptember 1-jével átkerült
a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz, s nem indult a
2013-2014-es tanévben gyógytestnevelés.
Szakmai elhivatottsága és a már elkezdett munka folytatása érdekében
Kovács Krisztina úgy döntött, elindítja a fogyi torna elnevezés foglalkozást, melynek eredményességérl személyesen tájékoztatta lapunkat.
-Mieltt elkezdtem volna a gyerekekkel a szakmai munkát, eltte egy
átfogó kivizsgálásra utaztak fel Budapestre. A vizsgálatok után megállapították a gyerekeknél, hogy a túlsúly oka a rossz anyagcserében
keresend. Az elhízás és a túlsúly mára népbetegséggé vált. A gyermekkori súlyproblémák hátterében az esetek dönt többségében az áll,
hogy a gyerek többet eszik, és kevesebbet mozog, mint amire szüksége
van. Természetesen örökletes tényezk is befolyásolják az anyagcsere
sebességét és a táplálék hasznosulását is. A kivizsgálás után az orvosi
szakvélemény egyértelmen kimutatta, melyik gyermeknél mi okozza

Elkészült a gyűjtőút!

A tavaly decemberben lezárult kivitelezési munkálatok során sikeresen lezajlott a petritelepi településrész és déli városrész bekapcsolása
a város gyjtút hálózatába. A beruházással városunk belterületén
2,8 km-nyi útfelújítás valósult meg, mintegy 352 millió forintból. A
munkálatok végeztével projektzáró rendezvényre került sor január
28-án a polgármesteri hivatalban.
A város 2012-ben nyújtotta be a pályázatot az Új Széchenyi Terv Északalföldi Operatív Program keretén belül az „”Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak fejlesztése” támogatási rendszeréhez, „Püspökladány,
Petritelepi településrész és a Déli városrész bekapcsolása a város gyjtút hálózatába” címmel. A 90%-os intenzitású pályázat elkészítése sikeres volt, és meg is nyerte a város 2013-ban az ehhez szükséges 352
millió forintot. Ennek a 10%-át kellett önrészként biztosítani Püspökladány önkormányzatának, amit a költségvetésben biztosított is a város. A
projektzáró rendezvényen Dombi Imréné polgármester elmondta: a beruházás kiemelt célja az volt, hogy egy olyan gyjtút álljon rendelkezésre,
amely a Petritelepi településrészt, és a Déli városrészt is minségi módon
kapcsolja be a város közlekedési rendszerébe.
A beruházás kivitelezje a Colas Út Zrt. volt, amely országszerte vállal

Kiváló a kapcsolat a földtulajdonosokkal, valamint az is pozitív visszajelzésnek könyvelhet, hogy kevesen hagynak fel a gazdálkodással -tudtuk meg Matkó József falugazdásztól, aki hozzátette, ahhoz, hogy ez év
tavaszán idben elkezddjenek a munkálatok, lassú, áztató csapadékra
van szükség.
A következ fórumon a földtörvényt érint változásokkal kapcsolatban
szakemberek tartanak majd eladást a ladányi gazdálkodóknak –tudta
meg lapunk.
Erdei Anett
a túlsúlyt. Ezen adatok segítségével, dolgoztam ki egyénileg, melyek
azok az izomcsoportok, testrészek amelyeket ersíteni illetve fejleszteni kell a gyermek érdekében.
A kövér gyermekek az esetek 25-80%-ában felnttkorban is kövérek
maradnak, és 30-60%-ban jóval nagyobb annak a kockázata, hogy
szív-érrendszeri betegségük alakuljon ki, illetve a betegségük rosszabbodjon. A fogyi tornára közel 20 diák jár. Folyamatos testsúlyméréssel
nyomon követhet a foglalkozás eredményessége a diákoknál.
Kovács Krisztina a közeljövben szeretné bvíteni a fogyi torna létszámát. Úgy véli, ha a szülk is tudatosan odagyelnek gyermekeik
étkezésére, akkor még hatékonyabb eredmény érhet el. Nem csak gyerekeknél, felntteknél is kiválóan alkalmazható ez a módszer. A távlati
cél egy olyan berendezés megvásárlása, amivel folyamatosan nyomon
követhet lenne a testzsír százalék és egyéb a szervezetben megtalálható szövetek értéke. Ennek beszerzésével még hatékonyabb lehetne ez a
fajta testsúlycsökkenés.
Közel 20 fvel zajlik tehát városunkban a fogyi torna elnevezés foglalkozás. A program már bizonyított, hiszen több atal is megszabadult
felesleges kilóitól. A Kovács Krisztina által kitzött cél az, hogy nemcsak iskolai szinten, hanem a város minden korosztálya számára legyen
elérhet ez a szolgáltatás.
Tüdsné Rábai Sarolta
útépítést, útfelújítást, elkerül utak, csomópontok és parkolók építését is.
A projektzáró rendezvényen Csufor Sándor, a Colas Út Zrt. területi igazgatója elmondta, hogy 2013 tavaszán kezdtek hozzá a beruházáshoz, a
kivitelezési határid pedig december 31-e volt. December els napjaiban
fejezték be a kivitelezési munkát, és már csak a projekt mszaki illetve
pénzügyi lezárása van hátra. A kivitelezés során a Karcagi utat, a Kálvin
János utcát, a Damjanich utcát és az Árpád utcát újították fel, úgy, hogy a
meglév utak pályaszerkezetét felhasználva, a vízszintes vonalvezetésen,
a meglév burkolatnak a felújítása, megersítése történt meg. Ezen kívül
fél-fél méter nemesített padkát építettek az utak mellé. Korszersítették a
vízelvezet rendszert, az árkokat, buszmegállókat és gyalogátkelhelyeket, illetve parkolókat létesítettek. A gyalogátkelhelyeknél szabványos
közvilágítás kiépítése történt meg, és 25 méter hosszan mindkét oldalról úgynevezett living-road burkolatot épített a kivitelez, ami csúszásmentes burkolatot jelent. Ez a gépkocsival közlekedknek fog segítséget nyújtani abban, hogy a gyalogos átkelhelyekhez közelítve intenzív
fékezést hajthassanak végre, ezzel is védve a gyalogos átkelhelyeken
haladó lakosokat. A beruházás során 322 m2 járdaépítés is történt, a zöldterületek is megújultak, 5650 m2-en és 97 fa ültetésére is sor került. A
projekt során városunk vonzereje tovább növekedhet, és a beruházás által
egy vonzóbb városi környezet jött létre.
Duró Gábor
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Elkészült a kerékpárosok biztonságát szolgáló beruházás a városban
Püspökladány Önkormányzatának évek óta célja volt a még biztonságosabb közlekedés megteremtése. A „Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése” cím projekt 2013. december 31-én ért
véget, ez alkalomból tartottak projektzáró rendezvényt január 28-án
a Polgármesteri Hivatal házasságköt termében. Dombi Imréné polgármester a rendezvény eltt elmondta, a déli városrészen található
a település egyik legnagyobb általános iskolája, az óvoda, a katolikus
templom, illetve a városi bíróság épülete is. A városvezetés célja a fejlesztéssel az volt, hogy a településrészekrl a városközpont irányába
történ biztonságos kerékpározás lehetségét megteremtse.

A projektzáró rendezvényen a kivitelez cég, a Kelet-Épszer Kft. ügyvezetje Kovács Árpád ismertette a megjelentekkel a beruházás részleteit,
valamint a kivitelezési munkálatok folyamatát. Hozzátette, hogy a beruházás megvalósítása nem volt zökkenmentes, azonban az önkormányzattal szorosan együttmködve minden problémát sikerült kiküszöbölni.
Igazgató úr elmondta továbbá, hogy több mint 2,5 km hosszú kétirányú,
egyoldalú kerékpárutat építettek, amely csatlakoztatva a meglév kerék-

párút szakaszhoz, összességében 7,5 km kiépített kerékpárutat eredményezett Püspökladányban.
Szabó Attiláné önkormányzati képvisel körzetében is megépült a biztonságos közlekedést szolgáló kerékpárút. Úgy véli, hogy a beruházással
az itt élk régi, jogos igényét teljesítették.
- Úgy gondolom, hogy valóban nagy szükség volt már erre, hiszen így a
közútról eltereldött ide a forgalom, így a kerékpárosok megfelel körülmények között tudnak biztonságosan közlekedni. Márkus Gábor alpolgármester tájékoztatta lapunkat arról, hogy körzetében számos pozitív
visszajelzést kapott a kerékpárút megépülésével kapcsolatban. - A beruházással kapcsolatban folyamatosan volt visszajelzés, nyilvánvalóan
-elhangzott itt a zárórendezvényen is- akadtak kellemetlenségek, ám az
itt él lakosok jól fogadták ezt a beruházást.
A rendezvényt követen Bodó Sándor országgylési képvisel elmondta,
hogy Hajdú-Bihar megyében Debrecen után Püspökladány az a város,
ahol az egész települést behálózó kerékpárútrendszer került kiépítésre.
- A közlekedés feltételeit mindig javítani kell. Ezen a területen sosem
mondhatjuk azt, hogy készen vagyunk. A közlekedési szereplk közül az
egyik legvédtelenebb a kerékpárosok csoportja. A legnagyobb veszélyben a gyalogosok vannak, de azért látni kell, hogy a kerékpárosokra is
fokozottan oda kell gyelni. A megnövekedett gépjármforgalom mindenképpen indokolttá tette a kerékpárút kiépítését.
Véget értek tehát városunkban a belterületi kerékpárút hálózat fejlesztés
munkálatai, melynek hosszú távú célja többek között a kerékpáros közlekedés növekedése által a környezetszennyezés csökkentése. Ugyanis
a kerékpározás lehetsége segíti az egészséges életmód kialakulását, s
nem utolsó sorban a mindennapos lakóhely-munkahely közötti közlekedés eszközévé válhat a kerékpár. A projekt összköltsége több mint 214
millió forint volt, mely az Észak-alföldi Operatív Program támogatásával
valósult meg.
Erdei Anett

Gondolatok a magyar kultúra napja kapcsán
„ Gyertek hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, s akik terhet hordoztok- én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tlem, mert szelíd vagyok és alázatos szív, s megtaláljátok lelketek
nyugalmát. Az én igám édes, az én terhem könny.” ( Máté11, 28-30.)
„SZELÍD VAGYOK és ALÁZATOS SZÍV…” Vajon elmondhatjuk-e
magunkról a Bibliából itt kiemelt sort?
Ön, kedves Olvasó, visszakérdezhetne: „Miért kellene, hogy ilyen legyek? Egyáltalán, hogy jön a magyar kultúra témájához a szelídség és
az alázat? Akkor, amikor már egyértelmen minden a sztárságról szól?
Nyomom magam , és akkor boldogulok.”
Nos, ha mindez benne van ma a közszellemben, akkor nagyon is közük
van ezeknek a fent kiemelt szavaknak a magyar kultúrához.
Okfejtésemet hadd kezdjem egy kicsit messzebbrl.
Mi a kultúra? A kultúra nemcsak a tudományt, a mvészeteket, a morált,
a jogot és a szokást foglalja magába, de minden olyan emberi képességet,
habitust és viselkedési formát, amit az ember a társadalom tagjaként sajátít el. Ezek szerint, a kultúra fogalmának meghatározásából egyértelmen
következik, hogy a viselkedés alapveten idetartozik. Haladjunk tovább,
menjünk beljebb a témában! Mi a jellemzje a magyar kultúrának? Hozzátartozik-e a fent kiemelt keresztény szövegrész a magyar kultúrához?
Természetesen igen. A Biblia ezekkel a szavakkal hirdeti a kulturált viselkedés lényegét. Hirdeti:” Legyünk istenfélek!” Ugyanis ha istenfél
az ember, akkor nem tölti el a szívét az a fajta gg, hogy tlem különb
ember nincs, és nem is hagyom, hogy legyen.
Gondoljunk csak bele! Lehetett volna-e Mátyás olyan nagy király, mint
amilyen volt, ha nem tudott volna lehajolni az egyszer, szegény magyar
paraszthoz-, ahogy azt népmondáink, legendáink rzik?
Lehetett volna-e Balassi Bálint olyan jelents költ és hadvezér, ha nem
tudta volna, hogy a legfontosabb a szelídség és az alázat egymás iránt, és
legfbbképpen Isten iránt: „Mint az szomjú szarvas kit vadász rettentett,/
úgy keres Úristen lelkem, most tégedet.”
Hasonló viselkedésrl olvashatunk a Rákóczi vallomásai cím kötetben.
S haladhatunk századról századra a magyar kultúra lapjain, míg csak nem
eljutunk Kölcsey Ferenchez, aki nemzeti énekünk, a Himnusz alkotója.

A m 1823. január 22-én keletkezett, akkor, amikor nemzetünk valóban
a nemzetté válás útján járt. Így önazonosságunk, összetartozásunk kifejezje lett ez az els számú közös ének, könyörgés, ima, amely továbbra is
ersíti a biblikus-zsoltáros hagyományt irodalmunkban.
A kommunista rendszerben, egészen 1956-ig hivatalos ünnepeken nem
lehetett énekelni a Himnuszt. A mai napig is vannak olyanok, akik azt
mondják: „Idejét múlta a Himnusz.” Mindenesetre Kodály Zoltánt, amikor megkérték, hogy írjon egy új himnuszt, nemet mondott. Helyette írt
zsoltárokat Isten dicsségére. Kölcsey az, aki megírja a Parainesist, mely
mindenkinek, de fleg a z ifjúságnak int lecke Isten, a szülk, az idsebbek tiszteletérl.
Évszádokon át ez elfogadott viselkedési mód volt, s ez elfogadható rendet szabott az életnek.
Kérdés, hogy melyik irány a helyes? Követni azt a rendet, ahol a gyereknek rendszeres munkavégzés és feladat mellett szófogadónak, alázatosnak és szelídnek kellett lennie elssorban a felnttekkel szemben, de
nyilván társaival is (s még csak a személyisége se sérült tle). Vagy azt,
ami ma jellemzbb: a gyerek hadd csináljon azt, amihez kedve van; a
szülk meg belegebedhetnek a munkába?
Sokszor tapasztaljuk, hogy a atalok olyan könnyen dobálják a szót, és
kényükre-kedvükre élnek. Persze tisztelet a kivételnek! Hová vezet ez?
Ez a magyar kultúra a XXI. században?
Halljuk a diákokat, hogy durván beszélnek egymás közt, de sokszor a
felnttekkel is. No de csoda, ha a felnttek is a sz… meg a b…. meg
szavakat kötszóként használják? ( Megint tisztelet a kivételnek!) A fenti
állítással vitatkozók mondhatnák: „Régen is beszéltek az emberek csúnyán.” Persze. Elssorban az iskolázatlan emberek. Az iskolázott emberek ki tudják úgyis fejezni indulatukat, akár haragjukat, hogy a kifejezés
nem vulgáris és nem istenkáromló. Mondjuk: „ A teremburáját!”
Tagadhatatlan tehát az, hogy a kulturált viselkedéshez mindenkor hozzátartozott az intelligens, választékos beszédmód, a kedves tekintet. A
szeretetet, készségességet árasztó hanghordozás.
Kedves Olvasó! El kell döntenünk, hogy melyik viselkedési formát választjuk!
(folytatás a 12. oldalon)
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Ha úgy döntünk, hogy a régi magyar élet rendjéhez igazodunk, felkell
tenni a kérdést: Tudunk-e szelídek és alázatosak lenni, ami kedvességgel
és készségességgel párosul?
Tudunk-e közel hajolni ahhoz, aki beteg és szenved? Tudunk-e lehajolni
ahhoz, aki elesett, és támaszt vár? Tudunk-e kezet nyújtani annak, akirl
tudjuk, hogy gyengébb, mint mi? No, és még nagyobb kérdés: Tudunk-e
kezet nyújtani annak, akirl biztosan tudjuk, hogy különb tlünk?
Kezet nyújtani! Csak azért, mert  is ember, mert  is magyar, egy nemzethez, egy közösséghez, egy kultúrához tartozunk. Kezet kell nyújtanunk, mert nemzetegyesít tervünk része ez. Azt pedig mindannyian
tudjuk, hogy ezt a tervet a jövben megvalósítani csak a magyar kultúra

megrzésével lehetséges. Szelíden és alázatosan. Olyan szelíden, mint
ahogy a szél simogatja arcunkat a természetben; és olyan alázatosan,
mint ahogy Jézus mosta meg tanítványai lábát.
Kedves Olvasó! Hitünk szerint az Úristen megriz bennünket itt Európa szívében. Ez a hit kell, hogy legyen nemzetegyesítési tervünk alapja.
Területeink nagy részét elvették, gyengítve ezzel az ország gazdaságát.
Nem maradt más -ami közös határon innen és túl- ami egyesíthet bennünket, csak a magyar szó. A szép szó! A szép szó, ami hordozója kell legyen
a magyar kultúrának.
Tódor Györgyné

Helytörténeti arcképcsarnok

Városvédő szemmel

Rosenberg József főrabbi

A tüzelős istálló

A Sárrétre viszonylag késn, a XVIII. században települtek zsidók, ekkortól datálódik a püspökladányi zsidóság els írásos emléke. Püspökladányban – a település kamarai birtok lévén – izraelita nem kaphatott
telket, legföljebb kocsma, bolt vagy mészárszék bérljeként kerülhetett a
faluba. II. József 1781-ben adta ki zsidórendeletét, amely révén megkapták az iparzés és a felsfokú tanulás jogát. A rendelet hatályon kívül helyezett néhány középkori dogmát, így lehetvé tette a zsidó tke beáramlását a gazdaságba. Ettl kezdve megindult a hitközségeik fejldése is.
1821-ben Püspökladányban 4463 lakosból már 29 f volt zsidó vallású.
Rosenberg József Balassagyarmaton született 1829-ben. 37 éven át volt
frabbi Püspökladányban, a zsidóság számára íróként maradandót alkotott. F mve három kötetben jelent meg József emléke és Aranylánc
címmel. Az els kötetet 1863-ban Pozsonyban, a másodikat 1870-ben
Ungváron, a harmadikat halála után, 1906-ban Munkácson adták ki. Tíz
éven át ágyban fekv beteg volt, ez id alatt írta meg nagy munkáját. A
monumentális m részben a zsidó vallási törvények új és újító értelmezését, részletes analízisét, valamint a nagy tekintély rabbik magyarázatait
tartalmazza.
További mvei közül a József szavai szintén három kötetes m, melynek els kötete Munkácson jelent meg 1896-ban. Ez a Talmud Jore Dea
traktátusához íródott magyarázatokat és responsumokat tartalmaz. A két
további kötet Ungváron jelent meg 1863-70-ben, amelyek a Pészachról
és az ünnepekrl íródtak.
Rosenberg József 1905. május 3-án hunyt el Püspökladányban. Aktív
tevékenységének ideje alatt, 1890-ben már 550 f izraelita vallású élt
a községben, míg egy évtized után számuk elérte a 600-at. Ekkorra már
mindenki magyarnak vallotta magát, így az izraelita lett a harmadik legfontosabb vallás a településen.
RJ.

Településünkön mára nagyon kevés emlék maradt a régi korok építményeibl. Így van ez a Nagy-Sárréten egykor igen elterjedt építménnyel
a tüzels istállóval is. Ez a nagyméret, négyszögletes, gyékény- vagy
nádtets építmény szervesen hozzátartozott egykor a nagyállat tartó életmódhoz, és megszokott építménye volt a telkeknek.
Fala elssorban vert- vagy vályogfal, tetzete egyenes ágasos szelemenes, padlásnélküli, belülrl betapasztott nádtet volt. Az istálló padlója
rendszerint döngölt föld volt, és csak 20. század elején téglázták.
A tzhely rendszerint a lovak számára fenntartott ólban állt az ajtóval
szemközti sarokban, ritkán az ajtó mögött. A tz a kis sárpadkán égett,
melyet a falhoz épített vályogból készült fekvpadka ölelt át, másik oldalán pedig fal állt, amivel elválasztották a jószágtól.
Az istállónak sokszor semmiféle füstelvezet berendezése nem volt, a
füst az oromzat nyílásain és az ajtón keresztül távozott. Volt olyan változata is, amikor a sarokban lév tz fölé deszkából, nádból vagy kóróból
készült és tapasztott füstfogó borult, melyet nálunk „tzszekríny”-nek
neveztek. A nagygazdák telkén lév tüzels istállók szabadkéménnyel ellátott építmények volt. Tüzelanyagul nádat, szalmát, csutkát, árva- vagy
taposott ganét használtak.
A tüzels istálló a férak hálóhelye volt, mivel 14 éves korától kezdve
a ú már szégyellt bent aludni a házban a nkkel. Ez tette elssorban
szükségessé a tüzelést.
A tüzels istálló, mivel a férak tartózkodási helye volt, igen élénk „társadalmi élettel” rendelkezett. Fleg télen és sszel lendült fel az istálló
élete, amikor összegyltek a legények, cimborák mulatozni, tréfálkozni,
dalolgatni, vagy esetleg hallgatni az öreg cselédek meséit.
RJ.

Elődeink nyomában

A gyümölcsök szerepe
a népi táplálkozásban I.
A régi feljegyzések szerint a gyümölcsök megítélése némileg
különbözött a maitól. Nem volt ilyen kiemelked szerepe a táplálkozásban, mint manapság, mégis igen sokrét módon használták.
Talán a legfontosabb gyümölcs a szl volt. Zárt szlskertek a
19. század elejére már minden településen volt a Nagy-Sárréten.
Püspökladányban is 9 nagy gyümölcsöskert volt, amelyekben
fleg szlt ültettek. A legrégebbi feljegyzés 1761-re datálódik
a Nádaskertrl. Ennek ellenére viszonylag keveset fogyasztottak
nyersen. Még azok sem, akiknek a portáján is volt, mert inkább
bort készítettek belle. Szüretkor azért a gazdaasszonyok csak
„megmentettek” néhány szép érett fürtöt, melyeket madzagra
kötöttek és a padláson felakasztottak, így még egy-két hónapig
még elállt.

Elterjedt és kedvelt gyümölcs volt az alma is, amelyet fleg a
szlskertekbe ültettek. Vidékünkön is ismert volt 8-10 almafajta, melyek elnevezéseiket a tulajdonságaikról kapták: ’boríz’,
’vajalma’, ’lyánycsecs’. Téli tárolásuk fleg szalmakazlakban
vagy a búzában történt. Fleg nyersen fogyasztották, de levest
és süteményt is készítettek valamint aszalták, illetve almabort
vagy almapálinkát fztek belle.
A körte gyümölcsét fleg nyersen vagy aszalva fogyasztották,
mert a téli eltevésre kevés fajta volt alkalmas. Az 5-6 fajta inkább
idénygyümölcsként szerepelt vidékünkön a táplálkozásban.
Nem úgy a szilva, amelyet sokrét felhasználhatósága miatt
elszeretettel ültettek a nagy-sárrétiek is. Nyersen, aszalva, befzve, lekvárként használták, vagy éppenséggel pálinkát fztek
belle. Mivel szinte mindenhol megélt, inkább a kertek, porták
végébe, kevésbé használt területekre ültették.
A cseresznye és a meggy is minden háznál megtalálható volt.
Míg a cseresznyét inkább nyersen fogyasztották, a meggyet aligalig, ezt inkább a fzéshez használták.
RJ.
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Gloria in excelsis Deo*
Karácsonyi hangverseny a Bazilikában:
A templomot teljesen megtöltötték az emberek, a padok mind
megteltek, a lépcskön is ültek, meg a földön is, és sokan álldogáltak a falak mellett. Húsvét óta nem volt ennyi nép a freskókkal borított falak között. Giotto és Cimabue alkotásait láthatták a
nézdeld látogatók. Akik ellenben most itt összegyltek, nem
a Szent Ferenc életútját bemutató freskókat csodálni jöttek, hanem Vivaldi mveit akarták meghallgatni, a híres-nevezetes Fra
Sandro tenor énekes tolmácsolásában.

Piros kabátjában Margherita is ott ült a baloldali padsor els sorában. Korán érkezett, hogy megfelel helyet kapjon az énekes
pulpitusa közelében. Piros kabátját vette fel erre az alkalomra, azt
a kabátot, melyet mennyasszony korában még Giorgio vásárolt
neki. Évekig nem viselte már, ott lógott a nagy ruhásszekrényben,
pedig mennyire szerette, mindig ezt vette fel, ha valahova együtt
mentek vacsorázni az ismers trattoriába, vagy csak sétálni a langyos estéken! Akkoriban ez a kabát, ez a piros szín kabát fejezte
ki, amit érzett, az odaadást, a vágyat, az együttlétük izgalmát, a
szerelmet. Aztán hosszú idre háttérbe szorult a piros kabát, hátrább és hátrább a többi kabát és ruhák, az újabb és újabb érzelmek, gondok, csalódások mögé.
Most mégis ezt a régi kabátot vette el. Örült, hogy elszabadulhatott, hogy alkalma adódott itt lenni – a gyerekre ezen a hétvégén
Giorgio vigyázott, ez az  napja volt. A hangverseny eltti várakozás felkavarta a benne leülepedett régi emlékeket, a megrendülést, a vágyat valami megfoghatatlan iránt. Új értelmet nyert a
piros kabát!
Margherita közel ült a zenekarhoz, az énekesekhez, a karmesterhez, minden mozdulatukat, mimikájukat meggyelhette, a zenével való azonosulásukat közvetlenebbül érezhette. t is elragadta
a muzsika, magasba emelte, elborította. Mindenrl megfeledkezve oldódott fel a hangok varázsában – eltntek a kellemetlenségek, gondok, bajok, számlák, adóságok, eltnt a fnök rosszalló
tekintete, amiért szerinte késve vitte ki a megrendelést a vendég
asztalához, vagy amiért egy pillanatra megállt a pultossal szót
váltani, eltnt az esti derékfájás, a lábikragörcs, a kapkodva készített vacsora. Ugyanígy eltnt a fájdalom, ami válásukat követte, a
megalázó, értelmetlen vitáik emléke, a kétségbeesés, hogy mi lesz
vele egyedül. Most mindezt elmosta a zene - áhítat és megrendülés töltötte el a szívét.
Szétnézett maga körül, vajon mások tekintetén is tükrözdik-e hasonló megrendülés? A hangokra, a zenére gyel szemeket látott,
elmerült tekinteteket. Végig pásztázta a padokban, a lépcskön

ülket, a falnak támaszkodókat, ott látta meg az ids hölgyet. 
is a falnak dlve álldogált, testét az évek súlya meggörnyesztette,
csupa ránc arcát sz haj kertezte, de szemei csillogva gyelték a
zenekart, a kórust, a karmestert. Margherita hirtelen felállt, oda
lépett az ids nhöz, valamit a fülébe súgott és karonfogva óvatos, lassú léptekkel a padhoz vezette, leültette a saját helyére, 
pedig beállt a falat támasztók sorába.
A néhány pillanatig tartó kis közjátékot senki sem vette észre,
vagy ha látta is, nem tudatosult benne, hogy mit is lát.
Fra Sandro, a tenor azonban jól látta, mi is történt – egy néztéri,
picike „intermezzo”. Valami ismeretlen-ismers érzés ömlött végig rajta, s a hangja szebben, ércesebben kezdett szárnyalni, mint
eddig bármikor. A hívek, a nézk álmélkodva észlelték, ahogy
nagy átéléssel, karjait az ég felé tárva énekelte: „Gloria in excelsis
Deo”.
A hangverseny ráadással zárult, s az emberek tódultak ki a bazilika eltti térre, és szokás szerint megálltak cseverészni, a hallottakhoz megjegyzést fzni. A piros kabátos Margherita megbékélt
lélekkel igyekezett kifelé, s útjában hallgatta a csodálkozó kijelentéseket.
- Soha sem hallottuk még ilyen szépen énekelni Fra Sandrot, pedig sok eladásán voltam már! – magyarázta valaki a társának.
- A Szentlélek szállta meg, vagy mi történt? – szólott egy másvalaki.
Hogy mi történt?
Valójában azt csak egy sz hajú, ids n tudta – egy néztéri picike intermezzo!
Bige Szabolcs Csaba
* Dicsség a magasságban Istennek
Assisi, 2014. január 2.

A hónap madara

A zöldike
Ha van a kertünkben madáretet,
akkor minden bizonnyal rendszeres látogatója ez a kedves
kis madár, a zöldike (Carduelis
chloris). Talán a legkorábban,
már februárban az els enyhébb
napokon elkezdi tavaszhívogató nászénekét. Ha van egy-két
örökzöld bokor, fa is a portán, akkor remélhetjük, hogy azok sr ágai
között fog fészkelni, a fészekodút nem foglalja el. Márciusban, lombfakadás eltt meg is kezdi a fészeképítést, elsként a madarak között.
A fészket a tojó építi, a hím a fészekanyag gyjtésében segít. Egyébként költési idben gyakran hallani a hím hangját, ahogyan egy-egy
magas ágon énekel. A költés befejeztével az éneklés alábbhagy, de a
pár hamarosan elkezdi a következ fészkét építeni. A fészek fszálakból, mohából, gyökérszálakból készül, és a szülk tollpihékkel bélelik. Az 5–6 tojásból két hét költés után kelnek ki a ókák, akik szintén
közel két hét múlva repülnek ki. Évente rendszerint két fészekaljat
nevelnek.
A zöldikének magevkre jellemz kúpos csre van, amely halvány
hússzín. A kifejlett hím színe élénkzöld, a tojó színe tompább, szürkébb. Mindkét nemre jellemz az élénksárga szárnytükör és farokt.
Fleg a fák és növények magvait fogyasztja, ami mezgazdasági területeken jelentkezhet látványosan, de hernyókat és ormányosbogarakat
is pusztít.
A zöldike erdkben, parkokban, temetkben és kertekben egyaránt
fészkel. Hazánkban gyakori, rendszeres fészkel és stabil az állománya.
A zöldike Magyarországon védett, természetvédelmi eszmei értéke
25 000 forint.
RJ. (fotó: internet)
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Tizenegy érem a böszörményi birkózóversenyen

Négy arany, egy ezüst, és hat bronzérmet nyertek birkózóink a Hajdúböszörményben megrendezett Kincses Sándor Emlékversenyen, amelyen
17 klub 150 indulója lépett sznyegre. Els helyezettek: Németh Balázs, Nagy István, Nádházi Gerg, Dodó Bence. Második helyezett: Gali
István. Harmadik helyezettek: Kiss Csaba, Nagy Tamás, Szabó Döme,
Sárándi Bence, Pusztai Péter, Orbán Csilla. A csapatversenyben a 4. helyen zártak a mieink.

Jól tanultak, jól sportoltak
Az idén is kiosztották Debrecenben Hajdú-Bihar megye Jó tanuló, jó
sportoló kitüntetéseit, sor került a Hajdú-Bihar Megye Diákolimpiai Bajnoka Díj átadására, továbbá jutalmazták a felkészít edzket, testnevelket, sportvezetket is. A megyeháza Árpád termében megtartott ünnepségen Püspökladányból az általános iskolások kategóriájában nyolc tanuló
vehette át a Jó tanuló, jó sportoló elismerést: Magyar Alexandra, Nádházi
Gerg, Palya Máté, Tomka Boáz, Tomka Joel, Tke Vivien, Zsikla Dóra
és Zsikla Fruzsina. A középiskolásoknál Tomka Jánost jutalmazták. Erre
a kitüntetésre azok a diákok pályázhattak, akik az általános iskolában
legalább 4,8-es, középiskolában 4,2-es tanulmányi átlaggal rendelkeztek,
s kiemelked sporteredménnyel büszkélkednek. Tomka János mindemellett a duatlon diákolimpiai bajnoki elsségért a Hajdú-Bihar Megye Diákolimpiai Bajnoka Díjat is átvehette. Az edzk jutalmazása során Dr.
Tomka Jánost tüntették ki, mint az országos bajnok felkészítjét.

A Kálvin Kupán versengtek a diákok
Második alkalommal rendezte meg két egymást követ hétfi napon a
Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény a Kálvin Kupát, amelyen az
alsó tagozatos diákok várméta csapatjátékban, míg a felssök kézilabdázásban mérhették össze a tudásukat, ügyességüket. Az els játéknapon a
kisebbek várméta versenyében a Petritelep csapata bizonyult a legjobbnak, megelzve a második helyezett Pet, valamint a harmadik Kálvin
Téri együtteseit. A második napon a 7-8. osztályos úk és a lányok kézilabda csapatai viaskodtak. A lányoknál a kálvinosok mindkét ellenfelüket legyzve lettek elsk, a Pet a második, a Petritelep a harmadik
helyen zárt. A különdíjasok közül a legjobb kapus Rák Katalin (Pet),
a legtechnikásabb játékos Tóth Ágnes (Kálvin), míg a gólkirály Károlyi
Orsolya (Pet) lett. A úknál a petsek két csapattal indultak, így négy
gárda versengett. A gyzelmet végül a Petritelep harcolta ki, második helyen a atalabb, 6. osztályos játékosokból álló Pet II. végzett, a harmadik helyet a Pet I. szerezte meg, míg a negyedik helyezett a házigazda
Kálvin Téri csapata lett. A torna legjobb kapusa Sárándi Márton (Pet
II.), a legtechnikásabb játékos Keser Zsolt (Pet II.), a gólkirály Béres
Dávid (Petritelep) lett.

Kovács György profi mérkzésre készül
Sporttörténeti szempontból különös jelentséggel bír, hogy Kovács
György els ladányi kick-bokszolóként hamarosan pro K1 mérkzésen is kipróbálhatja magát. Minderrl Girdán Miklós, a versenyz edzje
számolt be, aki elmondta, hogy mivel tanítványa az amatrök között már
minden lehetséges hazai versenyt megnyert a súlycsoportjában, s e mellett Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet, ezért esett rá a választás.
-  lesz az anyaegyesület, a Báthory SE történetének negyedik olyan
versenyzje, aki a prok között is ringbe léphet, s ez nem kis elismerés.
A magyar pro bajnoki címmérkzésre várhatóan február végén vagy
március elején Debrecenben kerül sor, ahol egy gála keretein belül több
súlycsoportban is megküzdenek egymással az ellenfelek. S hogy mi a lényeges különbség egy amatr illetve egy pro meccs között? Nos, elsdlegesen az, hogy ringben, kötelek között, minden védfelszerelés – fejvéd, lábszárvéd - nélkül néznek egymással farkasszemet a versenyzk.
Némi pénzdíj is üti a gyztesek markát, ami azonban meg sem közelíti a
külföldi pro versenyek pénzdíját. Itthon legfeljebb fedezi a felkészülés,
valamint a versenyzéssel kapcsolatos költségeket, míg ugyanez külföldön teljes megélhetést biztosít a sportolók és edzik számára – árulta el
Girdán Miklós, aki annak ellenére is bízik tanítványa sikerében, hogy
jelenleg egy edzésen elszenvedett orrtörés gátolja a munkájukat.

PKE: kezddik a tavaszi hadjárat
Február 15-én, a hivatalos tavaszi rajt eltt egy héttel megkezdi a tavaszi
szezont a PKE az NB II-es fér kézilabda bajnokság Dél-keleti csoport-
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jában. A sietség oka, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség a március 15-i
hétvégén, a szombati ünnepnapra nem engedélyezte egyetlen NB II-es
mérkzés lejátszását sem, s mivel 16-án, vasárnap a sportcsarnok foglalt
lesz, így más idpont után kellett nézni a Martf elleni hazai derbihez.
Mivel a vendégek hétköznapra nem vállalták a fellépést, ezért kizárólag
hétvégére lehetett tervezni, ezért kellett elrehozni a találkozó idpontját.
Igaz, ekkor sem szabad a sportcsarnok – február 15-én lesz a Polgári Bál
-, ám a meccset meg kell rendezni. Így nem volt mit tenni, Nádudvarra
át kellett vinni a meccs helyszínét. Így csapatunk els tavaszi hazai mérkzésére február 15-én, 14 órai kezdettel Nádudvaron kerül sor. A Rásóalakulat egyébként az sszel megszerzett 8 pontjával a biztos bennmaradást jelent 8. helyen várhatja a tavaszi folytatást, ami azonban sokkal
nehezebb lesz az szinél, hiszen utaznia kell az összes riválisához. Éppen
ezért minden hazai mérkzés különösen hangsúlyos lesz, egy-két itthoni
bravúrra mindenképpen szükség lesz az NB II-es tagság megtartásához.
Az NB II. Dél-keleti csoport állása
1. P&P Félegyháza
11 9 0 2 354-299 18
2. FKSE-Algy
11 8 2 1 330-282 18
3. Kunszentmárton
11 8 1 2 346-321 17
4. Martfi KKKE
11 6 1 4 306-295 13
5. T.miklós Székács KE
11 6 1 4 329-321 13
6. Orosháza II.
11 6 0 5 311-304 12
7. Makói KC
11 5 1 5 320-303 11
8. Püspökladány
11 4 0 7 313-354 8
9. Újkígyós
11 3 1 7 298-321 7
10. Hajdúszoboszló
11 3 0 8 319-339 6
11. Békéscsaba
11 3 0 8 280 305 6
12. CLAAS-T.miklós II.
11 1 1 9 268-330 3
Az NB II-es PKE tavaszi menetrendje
Február 15., 14,00: PKE – Martf (Nádudvaron!)
Február 22., 16,00: Hajdúszoboszló – PKE
Március 1., 16,00: PKE – Orosháza
Március 9., 17,00: Kiskunfélegyháza – PKE
Március 22., 18,00: Újkígyós – PKE
Március 30., 16,00: PKE – T.miklós Székács KE
Április 5., 16,00: Békéscsaba – PKE
Április 27., 17,00: T.miklós CLASS II. – PKE
Május 2.,
15,00: PKE – Algy
Május 10., 18,00: Makó – PKE
Május 17., 16,00: PKE – Kunszentmárton

Bajnok az FMF, a többi hely még kiadó
Bár lapzártakor egy forduló még hátra volt a téli teremfoci bajnokságból,
egy kérdés – a legfontosabb – eldlt: megvédte a tavalyi elsségét az
FMF Kft. csapata, amely az utolsó forduló eltt behozhatatlan, ötpontos
elnnyel áll a tabella élén. A dobogó második és harmadik fokáért ugyanakkor még hatalmas csata várható a Calcio, a Dream Team és a Sziszi SE
között. Az is eldlt, hogy a felsház 5. és 6. helyén a Bulls és a Szarvas
Elektro végez, ám hogy melyik hol, ez is csak a záró körben derül ki. Az
alsóházban is csak az utolsó játéknap dönt a legjobb három kilétérl, ami
ugyebár a 7., 8., 9. helyezést jelenti. A bajnokság gólkirálya várhatóan a
Reno Vako Petri SE csapatából Kovács József lesz, aki hatgólos elnnyel
áll a záró forduló eltt az élen.
Egy fordulóval a bajnokság vége eltt
1. FMF Kft
14 11 1 2 84-30 34
2. Calcio
14 9 2 3 57-36 29
3. Sziszi SE
14 9 1 4 43-29 28
4. Dream-Team
14 8 4 2 42-33 28
5. Bulls
14 6 2 6 45-34 20
6. Szarvas Elektro
14 6 0 8 42-49 18
7. Porto Ricco
14 6 2 6 86-57 20
8. Reno Vako Petri SE
13 6 2 5 50-34 20
9. Arany Ászok
13 6 0 7 57-46 18
10. Linx
13 0 1 12 24-96 1
11. Elektro Buzz
13 0 1 12 22-108 1
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