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 Bizonyos vagyok benne, hogy január 8-án sok száz gyer-
mek ujjongott örömében és kiáltozott Püspökladányban, hogy: 
Havazik! Aznap megérkezett a Sárrétre is a várva várt hó, és ter-
mészetesen hozta magával mindazt a szépséget, amit a tél adhat.

Talán több olvasóban felmerül a kérdés, hogy ez az írás valóban a 
téli időjárásról, illetve a hóesésről fog szólni? Nos, igen. Mégpedig 
azért, mert a hótakaró - sok negatív tényező együttállása miatt, ame-
lyekre most nem fogok kitérni - egyre ritkább jelenség az életünkben, 
és mint ilyen, véleményem szerint egyre értékesebb. Természetesen 
nem az anyagi javakra gondolok, hanem a lélektani oldalára. Hosz-
szú évek óta nem volt fehér karácsonyunk. Pedig a karácsony akkor 
az igazi, ha egy pohár forró teával a kézben, a kellemes meleg szo-
bában állva csodáljuk a kinti hóesést. Ezt a szívet-lelket melenge-
tő érzést hosszú ideje nélkülözzük. Nem is beszélve a gyerekekről, 
akik nem tudnak szánkózni, hóembert építeni, vagy kivételes esetben 
örülni egy néhány napos rendkívüli hószünetnek. Idén január elején 
azonban megérkezett a kárpótlás. Kilencedike reggelre hófödte tájra 
ébredhettünk. Vasárnap volt, így szinte egész nap szánkón közlekedő 
gyerekeket lehetett látni a város utcáin. A játszótéri szánkódomb vég-
re ismét betöltötte eredeti funkcióját, a gyerekek kifulladásig csúsz-
tak le és másztak fel újra és újra. És bár fokokban mérve igencsak 
hideg volt, a hangulat messze nem volt fagyos. Sőt! Véleményem 
szerint ilyenkor még a morcosabb felnőttek is megenyhülnek, dacára 
annak, hogy a hólapátolás bizony rájuk marad.
Megítélésem szerint a hó mindig mintegy fátyolként borul a múltra, 
betakarja a rosszat, a nehézséget, és reményt ad. Reményt arra, hogy 
az újjászülető természettel együtt szebb, jobb lesz az életünk. Most 
gyorsabban jött el az olvadás, mint reméltük. De bízzunk benne, hogy 

lesz még hó, mielőtt végleg beköszönt a tavasz. Én a fentebb leírtak 
miatt mindenképpen szeretném, ha lenne még részünk havazásban. 
Amíg erre várunk, addig pedig leljük örömünket a most elkészített 
fotókban, amelyek egy másik oldalát mutatják meg szeretett váro-
sunknak. Emellett pedig, ha végigolvassuk Rácz Endre versét, lelki 
szemeink előtt is kirajzolódhat a táj, ahol angyalok röpülnek...

GMA
Rácz Endre: Angyalok röpülnek…

Angyalok röpülnek, fagyos, hideg télben,
Elrejtőzve könnyű, szálló hópihékben.

Szánkó talpa siklik, s nyomot hagy a hóban,
Nagy köröket írva egy-egy fordulóban.

Gyerekzsivaj messze megtöri a csendet.
Hangos szavuk után ködös a lehelet.
Kutya jár utánuk, csahol örömében,

S hempereg a hóban, játszó gyermekképpen.

Gerlepár a fának hótól súlyos ágán,
Gyönyörködve néz szét Isten szép világán.
Nyúlfiak a hóban egy-egy buckaképpen,
Szép tavaszra várnak gyönge eleségen.

Végtelen a határ, csupa hószín álom.
Merengve ül szemem száz tündérábrándon,
Míg rejtőzve könnyű, szálló hópihékben,

Angyalok röpülnek, fagyos, hideg télben… 

Fotók: Lévainé Veres Anikó, Kövesi Péter, Lévai Péter

„Havazik!”
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Városháza
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. december 16-án tartotta a 2021-es év utolsó soros ülését.
Elfogadásra került a 2022. évi belső ellenőrzési terv. Az ellenőr-
zött területek:
- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ
- Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
- Püspökladány Város Önkormányzata
- Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyv-
tár, Múzeum
A 2022. évi I. félévi ülésterv – mely a fő napirendi pontokat tartal-
mazza – elfogadásra került, így ez alapján január 27-én tartja első 
soros ülését a testület.
Agrárszakképzés népszerűsítése, erősítése érdekében kezdemé-
nyezett együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem Ba-
lásházy János Gyakorló Technikum, Gimnázium és Kollégium In-
tézmény. Az együttműködést a képviselő-testület nem támogatta.
A Hősök tere 1. szám alatti Drogéria helyiség bérleti jogának át-
ruházását – más vállalkozói célra – nem támogatták a képviselők. 
Megalakult a Sárréti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A meg-

alakulás tényét a képviselő-testület tudomásul vette, elfogadta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, és a fórum társadalmi elnö-
kének Tóth Lajos polgármestert delegálta.
Módosult a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és 
a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okirata. A 
módosítást az indokolta, hogy az óvoda átadta konyháinak üze-
meltetését a GESZ részére.
A Margaréta Bölcsőde ellenőrzése során feltárt hiányosságok 
megszüntetésére intézkedési terv készült, amit jóváhagyott a tes-
tület.
Kifejezte azon szándékát a képviselő-testület, hogy dr. Miklós 
Viktória csecsemő-gyermekgyógyász szakorvossal a II. számú 
házi gyermekorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladat-
ellátási szerződést kíván kötni 2022. április 1-jei hatállyal.
Kezdeményezte a képviselő-testület, hogy a Magyar Állam tu-
lajdonában lévő volt Kereskedelmi Bank ingatlan (Kossuth u.) 
tulajdonjogának térítésmentes megszerzése érdekében folytasson 
tárgyalásokat a polgármester.

Keserű László
jegyző

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK: 
Tóth Lajos polgármester - minden szerdán 13-16 óra között, a 
Polgármesteri Hivatalban
Vadász Ferenc alpolgármester - minden szerdán 9-12 óra kö-
zött, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában
Borsos László alpolgármester - minden szerdán 15 órától, a Pol-
gármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában
Ferenczik György önkormányzati képviselő - február 21-én 16-
17 óráig, a Polgármesteri Hivatalban
Győrfi Lajos önkormányzati képviselő - február 17-én 16-17 
óráig, a Karacs Ferenc Múzeumban
Ráczné Fekete Ilona önkormányzati képviselő elérhetősége: 
raczne.feketeilona@puspokladany.hu
Balázs Sándor önkormányzati képviselő elérhetőségei - E-mail 
cím: b.sandor1965@freemail.hu; Tel. szám: 06-20/319-3091

Matkóné Dr. Antos Bernadett önkormányzati képviselő - feb-
ruár 22-én 8-9 óráig, a Polgármesteri Hivatalban
Ráczné Hegedűs Ilona önkormányzati képviselő - minden hó-
nap utolsó keddjén 16 órától, az újtelepi Idősek Otthonában
Kiss Zsigmond önkormányzati képviselő - minden hónap utol-
só hétfőjén 16-17 óráig, a Polgármesteri Hivatalban Telefonos 
egyeztetés: 06-20/934-3849 
Horváth Ádám önkormányzati képviselő - február 18-án 16-17 
óráig, a Petritelepi Általános Iskola 1. számú tantermében; E-mail 
cím: horvath.adam@puspokladany.hu; Tel. szám: 06-70/947-
0597
Varga Zoltán önkormányzati képviselő - minden hónap első 
csütörtökén 16-órától, a Petritelepi Általános Iskolában

A téli közlekedés veszélyei
 2022 januárjában a tél megmutatta igazi arcát, végre 
havat is láthattunk. A közlekedés szempontjából azonban ve-
szélyes helyzeteket teremthet az időjárás változása. Pontosan 
mire figyeljenek a közlekedők?
A téli időjárás számos veszélyforrást rejt magában: havazás, ha-
vas eső, jegesedés, s a rossz látási viszonyok a köd, szürkület mi-
att. Az utóbbiakban felsoroltak miatt, váratlan helyzetekben ta-
lálhatják magukat az autóvezetők, ezért fontos a vezetéstechnikai 
felkészültség. 
Az esetleges vízátfolyások, lefagyások miatt, amennyiben nem 
mérsékelt sebességgel haladnak a járművezetők, megtörténhet 
az, hogy kisodródnak az útpályáról, esetleg annak tartozékának 
ütköznek – ezek az ún. pályaelhagyásos balesetek, amelyek legin-
kább útkanyarulatokban következnek be.
Gyakoriak az ún. ráfutásos balesetek is, amikor a járművek ve-
zetői nem tartják be az egymás közti követési távolságot. A téli 
gumiabroncs használata mellett, figyelembe kell venni a „2 má-
sodperces” szabályt, vagyis: az előttünk haladó gépjármű mögött 
annyi követési távolságot kell hagyni, amennyit az autónk 2 mp 
alatt tesz meg. 
A téli közlekedés veszélyei közé tartozik az az eshetőség is, hogy 

az időjárási körülmények, esetleg baleset következtében valahol 
dugóba kerülhet az ember. Aki hosszabb útra indul, mindenkép-
pen tartson a kocsijában meleg takarókat, forró teát termoszban. 
Az autóvezetőkön kívül, természetesen a kerékpárral, illetve gya-
logosan közlekedők is fokozott óvatossággal vegyék birtokba az 
általuk használt utakat. 

Forrás: police.hu
R.E.
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A Területi Véradó Ünnepségen köszöntötték a jubiláló véradókat
 Véradó ünnepség keretein belül köszönte meg a Ma-
gyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a jubilá-
ló véradók önzetlenségét.

A Magyar Vöröskereszt Püspökladány Területi Szervezetének 
szervezésében köszöntötték a jubiláló véradókat a művelődési 
központban. A 2021. december 2-án megtartott Területi Véradó 
Ünnepség kezdete előtt beszélgettünk Vadai Zsuzsával, a Magyar 
Vöröskereszt Püspökladány Területi Szervezetének vezetőjével, 

aki elmondta, az idei évben összesen 148 véradót tüntetnek ki a 
járásban, ami a járványhelyzet ellenére, igen szép szám.
A véradó ünnepségen Újvárosi Andrásné, a Magyar Vöröske-
reszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket, s elmondta, milyen fontos az, hogy a névtelenség 
homályából legalább ilyenkor felszólítsák a színpadra a segítő-
kész embereket.
Tóth Lajos polgármester beszédében hangsúlyozta, a véradás 
egyenlő az önzetlenséggel, szolidaritással, s a véradókat tisztelet 
övezi a magyar egészségügyért tett cselekedetükért. 
A beszédeket követően, Bódiss Miklós csellóművész előadását 
hallhatta a közönség, majd Tódor Györgyné, a helyi középiskola 
pedagógusa, egy szívhez szóló verssel kedveskedett a jelenlévők-
nek.
A jubiláló véradókat Tóth Lajos polgármester és Vadai Zsuzsa 
ajándékozta meg a színpadon. A későbbiekben pedig, Újvárosi 
Andrásné vette át a polgármester helyét.
Az önkéntes véradók rendszeres segítségnyújtását méltóképpen 
köszönték meg a Magyar Vöröskereszt területi képviselői, s hang-
súlyozták, milyen sokat jelent az, hogy a járványhelyzet ellenére, 
sokan eljöttek a rendezvényre. 

R.E.

Gondolkodjon, mielőtt lehúzza! 
Több tízezer meghibásodás, sok millió forintos javítási költség, 
leállások, dugulások, kiöntések sokasága – ez a tavalyi év mérle-
ge, ami a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által működtetett 
szennyvízcsatornák, szivattyúk működését illeti. Tudta, hogy a 
megdöbbentő számok mögött sokszor az emberi nemtörődömség 
áll? Ismerkedjenek meg az alapvető csatornahasználati szabá-
lyokkal! 

Mit önthetünk bele a szennyvízcsatornába és mit nem? 
- A megépült szennyvízcsatornába csak kommunális jellegű szenny-
vizet szabad bevezetni. A csatorna keresztmetszete, az aknák, szeny-
nyvízátemelők úgy lettek méretezve, hogy csak ennek elvezetését 
biztosítják. A kommunális jellegű szennyvíz az otthoni, mindenna-
pos tevékenységből származó szennyvizek, például a vécéöblítésre 
szánt víz, a mosáshoz, mosogatáshoz, fürdéshez használt víz.
- Esővizet, talajvizet, belvizet soha ne engedjen a szennyvízcsator-
nába! Ez ugyanis túlterheli a rendszert, a visszaduzzadt szennyvíz 
elöntheti a pincéket, a mélyebben fekvő területeket, sőt, a fürdőszo-
bákat is! 

Miket szigorúan tilos a csatornába önteni, dobni?
- mérgeket, gyógyszereket és növényvédőszereket, nehézfém tartal-
mú folyadékokat, benzint, gázolajat, fáradt olajat, hígítót, festéket
- hígtrágyát
- sütőolajat, élelmiszer-maradékot
- popsitörlőkendőt (a szivattyúk meghibásodásának felét ez okozza), 
intim betétet
- rongyokat, felmosófejet
- állati tetemeket

Mi történik, ha mégis belekerülnek ezek az anyagok a csatornába?
- a darabos szennyeződések elzárhatják a víz útját, ami kiöntést 
okozhat az otthonokban 
- a szennyvíztisztítóban elpusztulhatnak a tisztítást végző baktériu-
mok
- a nem csatornába való tárgyak tönkretehetik a szennyvízátemelők 

szivattyúit – ez megbéníthatja a szennyvíztisztítást

Hogyan ellenőrizheti a TRV Zrt. a szabályos csatornahasználatot?
- csapadékos időben, hóolvadáskor helyszíni ellenőrzéssel
- ingatlanon belüli belső csatorna ellenőrzésével, lefolyási próba 
végzésével
- kamerás csatornavizsgálattal
- füstgenerátoros csatornavizsgálattal
- szennyvíz-mintavétellel és annak laboratóriumi elemzésével

Milyen következményei lehetnek, ha nem szabályosan használom 
a csatornát? 
- a TRV Zrt. korlátozhatja vagy felfüggesztheti a szolgáltatást esetleg 
bírságot szabhat ki
- felmondhatja a közüzemi szerződést
- feljelentést tehet az illetékes hatóságnál

A fentiekből látható, hogy a csatornahálózat állapota és a tisztítótelep 
működése erősen függ Önöktől, attól, hogy mit engednek a csatorná-
ba. Néhány ember felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás 
ellehetetlenülhet, rengeteg bosszúságot és kárt okozva ezzel a többi 
fogyasztónak és a vízszolgáltatónak, szennyezve a természetet.
Az itt látható kép nem illusztráció, a TRV Zrt. meghibásodott szi-
vattyújának takarításakor készült. Jól látható, mi minden kerül bele 
a csatornákba…

TRV Zrt. Sajtó
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Püspökladányról a püspökladányiaknak
A Püspökladányi Tájékoztató Központ 2021. szeptember elején 
hirdetett fotópályázatot, melynek fő célja volt, hogy a püspökla-
dányiak által készített képek díszítsék a 2022. évi Püspökladányi 
falinaptárat, amely tavaly decemberben meg is jelent.

- Nevezési díjat természetesen nem kértünk, hiszen a fotópályázat 
célja az volt, hogy minél több városunkról, városunkban készült fotó 
előkerüljön a mappákból és váljon közkinccsé. A pályaműveket előre 
meghatározott formátumban és felbontásban vártuk - idézte fel a pá-
lyázat részleteit Galiné Mile Andrea intézményvezető. 
Mint megtudtuk, a pályázatra a megjelölt határidőig végül 7 „fény-
képész” 47 fotója érkezett be. A pályaműveket háromtagú szakmai 
zsűri értékelte. A zsűri tagjai voltak: Molnár Péter, a Hajdú-bihari 
Napló fotóriportere, Hegedűs Tibor rajztanár, és Lévai Péter fotós.
- Szeretném megköszönni egyrészt a pályázóknak, hogy megosztották 
velünk a képeiket, másrészt pedig a zsűrinek, hogy előre egyezte-
tett szakmai szempontok alapján kiválasztották a naptárba bekerülő 
fotókat. Külön meg szeretném köszönni a két püspökladányi zsűri-
tagnak, hogy díjmentesen vállalták a feladatot, Lévai Péter pedig 
szintén térítés nélkül végezte el a nyomdai előkészítés munkálatait, 
amit ezúton is tisztelettel köszönök - mondta el Galiné Mile Andrea.

A naptárba bekerült fotók szerzői - az előre meghirdetettek alapján 
- tárgynyereményben részesültek. Egy 2022. évi Püspökladányi fa-
linaptárat is tartalmazó ajándékcsomagot vehettek át az intézmény 
székhelyén. 

R.E.

Álljon egy jó ügy mellé: segítsen, hogy segíthessünk!
 A LÉARE (Látássérültek Észak-alföldi Regionális 
Egyesülete - a szerk.) 1953 óta dolgozik a megyében élő látás-
sérült emberek egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésén. 
Egy hazai pályázatnak köszönhetően, az 1000 főt is meghaladó 
egyesület bővítette tevékenységét: a siketek és nagyothallók ré-
szére indított jelnyelvi tolmácsolást. A szolgáltatás kiterjesztésé-
hez a megyében élő vállalkozások, magánszemélyek segítségére 
is szüksége van.
A LÉARE 120 négyzetméteres székhelyét 2015-ben hitelből, 
valamint lelkes adományozók támogatásából vásárolta. Annak 
érdekében, hogy a jelnyelvi támogatást megfelelő körülmények 
között, akár a nap 24 órájában személyes, illetve online segítség-
nyújtással biztosítani tudják, most egy új helyszínre van szük-
ség. Olyan ingatlanra, amely közel van a LÉARE székhelyéhez, 
akadálymentes, jól megközelíthető és rendelkezik a szolgáltatás 
biztosításához szükséges minimális feltételekkel, amikkel a havi 
350-400 szolgáltatást igénybe vevő hallássérült személy jelnyel-
vi tolmácsolása megoldható. A beszélgetések szenzitív adatokat 
és információkat is tartalmazhatnak, így az adatvédelmi irányel-
veknek, valamint az emberi méltóság megtartásának, a személyes 
problémák empatikus és egyedi megoldást igénylő információát-
adásának is meg kell felelnie a helyszínnek. Most erre lehetőség 

lenne, azonban önerőből ez nem megoldható. A LÉARE székhelye 
mellett megüresedett lakás 23 millió forintért eladó, az egyesület 
12 millió forint önrésszel rendelkezik, azonban 11 millió forintra 
még szükség lenne az ingatlan megvételéhez. Hitelt az egyesület 
jelenleg nem tud felvenni e célra, mivel még a saját ingatlanjukat 
fizetik, melyhez a mai napig érkeznek olyan felajánlások, ame-
lyek hozzájárulnak a havi törlesztő részlet kifizetéséhez.
A társadalmi felelősségvállaló program támogatói a LÉARE 
ügyfélfogadási idejében személyesen is elvihetik adományaikat 
(Debrecen, Külsővásártér 16.), de banki átutalással is lehetőség 
van támogatni az ingatlan megvásárlását: 61200261-11034603-as 
számlaszámra, vagy a www.latasserultek.hu weboldalon a támo-
gatási lehetőségek menüpont alatt megtalálható bankkártyás fize-
téssel.
Köszönjük, hogy a felajánlott összeggel egy olyan ügyet támogat, 
ami hozzájárul ahhoz, hogy azok, akik csak jelnyelvi tolmácso-
lással tudják hivatalos ügyeiket elintézni, megfelelő segítséget 
kapjanak az akadálymentes kommunikációhoz. 
Kérjük, tegyen Ön is azért, hogy hallhatóvá váljon minden üzenet! 
Bővebb információk: www.latasserultek.hu

dr. Nagy Sándor
Elnök

Portré - Tányér József, a Kecskés Gyula Városi Könyvtár tagintézmény-vezetője
 Tányér József könyvtáros, a Kecskés Gyula Városi 
Könyvtár tagintézmény-vezetője 20 évvel ezelőtt, 2001 őszén 
érkezett Püspökladányba, ahol azóta is végzi hivatását. Józsi-
val Balmazújvároson töltött gyerekkoráról, az elmúlt két év-
tizedben végzett munkájáról, valamint a hivatásához kapcso-
lódó, vagy éppen nem kapcsolódó hobbijairól beszélgettünk a 
jubileum kapcsán.

 - Kérlek, mesélj a gyermekkorodról. Milyen élmények, em-
lékek fűznek szülővárosodhoz, Balmazújvároshoz, illetve a 
Hortobágy tájegységhez?
 - Gyermekkori élményeim valóban Balmazújvároshoz kötődnek, 
talán többen tudják, hogy húsz éve kerültem onnan Püspökla-

dányba. Azóta Püspökladány a második otthonommá vált, míg 
Balmazújváros, a szülőföldem, ahová családi kötelékek kötnek. 
Sajnos már csak édesanyám és a keresztszüleim élnek Újvároson, 
a húgomat a munkahely, a küldetés Budapestre vitte.
Apai ágon sváb származású vagyok, mind nagyanyám, mind 
nagyapám révén. Gyerekkoromban mindig szívesen lapoztam 
nagyapám könyveit vagy a kalendáriumot, és szerettem hallgatni 
a felnőttek meséit. Jó érzéssel tölt el, hogy még mindig kapcsoló-
dok a sváb hagyományokhoz, szeptemberben volt például a Kraut 
und Prai Fesztivál a Német Hagyományok Házában, amire idén 
sajnos nem, de tavaly előtt sikerült elmennem.
Édesanyám szülei pásztorok voltak, gulyás, csikós is volt a felme-
nőim között. Apu kőművesként, anyu pedig ápolónőként dolgo-



Püspökladányi Hírek - 2022. január 26. 5.

zott, így korán belém ivódott a kétkezi munka iránti megbecsülés, 
a munkásemberek iránti tisztelet. Humán beállítottságú vagyok, 
mindig érdekelt a történelem és az irodalom, szerettem a mon-
dákat, történeteket. Gyerekkorom másik meghatározó időtöltése 
a kertészkedés volt, e téren sokat tanultam apai nagyapámtól, a 
szőlőmetszéstől kezdve a fa oltásig, mindenféle munkálatokból 
kivettem a részem.

 - Mikor ismerkedtél meg a könyvtár mint intézmény miliőjé-
vel és mi vonzott benne?
 - A balmazújvárosi Veres Péter Gimnáziumba jártam. Elég so-
káig, harmadik év végéig nem is tudtam, mi akarok lenni. Azt 
tudtam, hogy humán beállítottságú vagyok, érdekel a történelem 
és a tanítás gondolata. Meghatározó volt Németh István tanár úr, 
akihez törifaktra jártam, és az osztályfőnököm, Tóth István, aki 
anyut is tanította. Utolsó évben Kegyesné Jutka néni vette át az 
osztályt, ő javasolta nekem a könyvtár szakot a tanári szak mellé. 
Végül a magyar-könyvtár szak mellett döntöttem a nyíregyházi 
Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Itt aztán már tudatosan 
készültem arra, hogy ez lesz a hivatásom. Szívesen ültem be a 
főiskolai könyvtárba, sokszor volt, hogy a különböző szakos hall-
gatók kerestek egy-egy könyvet, és én mutattam meg nekik, hol 
található az adott kötet. Szívesen emlékszem vissza erre az idő-
szakra, szerettem a főiskolát és a várost is.
 - Hogyan kerültél Püspökladányba? Milyenek voltak az első 
benyomásaid?
 - Mielőtt ide jöttem, öt évig a balmazújvárosi Lengyel Meny-
hért Városi Könyvtárban dolgoztam. Szerettem ott lenni, de a 
létszámstop miatt nem számíthattam hosszú távú szerződésre. 
Az ottani mentorom, Molnárné Nemes Margit adta meg a kezdő 
lökést a váltáshoz, ő biztatott, hogy keressek hosszabb távú, biz-
tos megélhetést, még ha emiatt el is kell mennem a városból. A 
Hajdú-Bihari Naplóban bukkantam rá a püspökladányi álláshirde-

tésre, októberben pedig el is jöttem ide állásinterjúra. Akkoriban 
Laskai Irénke volt a könyvtár vezetője, ő értesített telefonon, hogy 
felvettek. Pozitívak voltak az első tapasztalataim, egyből be let-
tem dobva a mély vízbe, már az első napokban rám lettek bízva az 
olvasók, meg kellett ismernem őket. Tudni kellett, hogy az adott 
illetőnek milyenek a szokásai, mit szeret, mit nem szeret, van-e 
neki éppen félretéve könyv. És az olvasók mellett, természetesen 
a könyvállományt is meg kellett ismernem.
2008 novemberében kértek fel a könyvtár vezetésére – megbí-
zottként –, 2009 novemberéig, amíg a pályázatot el nem bírálták. 
Kicsit féltem ettől, de ugyanúgy mint az elején, megint bedobtak 
a mély vízbe, csinálnom kellett. Ettől kezdve láttam bele kicsit 
más oldalról is a könyvtár életébe, a beszámolók, munkatervek, a 
fenntartóval való kapcsolattartás és a pénzügyi vonal új dolog volt 
nekem, de Irénkétől e téren is sok segítséget kaptam. Igyekeztem 
nagy hangsúlyt fektetni az állományfejlesztésre és a rendezvénye-
inkre, elterveztem, hogy az addigiakhoz képest több rendezvényt 
szervezünk. Megalakult az irodalombaráti kör, a kollégákkal 
szakmai konferenciákra jártunk, elindult a versmaraton és a ze-
nés könyvtári esték. Közben megismertük a társintézményeket, a 
közművelődést, képzéseken vettünk részt, ezek is mind fontosak, 
úgy gondolom.
 - Nem titok, hogy verseket írsz, amik közül többet olvashat-
tunk már a Püspökladányi Hírek és a Püspökladányi Kalen-
dárium oldalain is. A versíráson kívül mikkel foglalkozol szí-
vesen a szabadidődben?
 - Már főiskolás koromban is írtam verseket, de aztán ez valahogy 
abbamaradt. Olvasgattam, szerettem a verseket, novellákat, de 
írással sokáig nem próbálkoztam. Aztán, amikor ide jöttem Püs-
pökladányba, megismertem az itteni közösségeket, ez pedig ins-
pirálóan hatott rám. Említettem az irodalombaráti kört és a zenés 
könyvtári estéket, de mások is biztattak, például Erdélyi Márta 
előadóművész, aki elő is adta az egyik versemet. Nemcsak a kö-
zösség vagy a természet szeretete inspirált, hanem írtam például 
barátságból és megrendelésre is verseket. Tervben van egy verses-
kötet, ami ha minden jól megy, 2022-ben fog megjelenni.
A másik hobbi – ami kicsit szünetel – a régi érmék gyűjtése. 
Őrzöm azt a régi könyvet a numizmatikáról, amit nagyapámtól 
kaptam. Direkt nem vásárolok interneten keresztül, mert szeretek 
vásárokban nézelődni, ott is megvan valahogy az a közösség, ami-
ben jól érzem magam. A pénzérméken kívül egyéb régi tárgyak is 
érdekelnek, mindig szerettem a padlást járni és régi dolgok után 
kutatni. (mosolyog)

P.N.

Élet a Kecskés Gyula Városi Könyvtár Felnőttkönyvtárában
 A könyvtár, mint kultúraközvetítő közeg nagyon rég-
óta jelen van Püspökladány életében, községi népkönyvtárról 
a 19. század végétől maradtak ránk feljegyzések. Könyvtá-
runk 1953-ban alakult meg a Községi Népkönyvtárból, s 1976 
óta működik jelenlegi helyén, a Bajcsy-Zs. u. 2/2. alatt. Kecs-
kés Gyula püspökladányi pedagógus, helytörténet-kutató ne-
vét 2017. július 1-jén vette fel tagintézményünk.
Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, mely 
nemcsak Püspökladány város, de a környező településeken élők 
számára is szolgáltat. A Kecskés Gyula Városi Könyvtár tagintéz-
ménynek három egysége van, a Bajcsy-Zs. u. 2/2. alatt a Felnőtt-
könyvtár és a Gyermekkönyvtár, valamint a Karcagi u. 28. szám 
alatt a Petritelepi Fiókkönyvtár. Tagintézményünkben szakképzett 
könyvtárosok látják el a könyvtárszakmai munkát.
Könyvtárunk egyik legnépszerűbb szolgáltatása a könyvkölcsön-

zés, de természetesen egyéb szolgáltatásokat is nyújt (pl. hosszab-
bítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés más könyvtárakból, 
helyben olvasás lehetősége, folyóirat-olvasási lehetőség, infor-
mációszolgáltatás, könyvtári online katalógus biztosítása, iroda-
lomkutatás, helyismereti- és helytörténeti szolgáltatás, könyv-
tárhasználati órák, foglalkozások, rendezvények, számítógép- és 
internethasználat, fénymásolás, nyomtatás, stb.).
Könyvtárunk fontos feladatának tekinti a kultúraközvetítést, a 
kulturális örökség megőrzését és védelmét, az olvasásfejlesztést, 
az olvasóvá nevelést, a dokumentum-állomány biztosítását, az 
információközvetítést, az információ- és tartalomszolgáltatást, a 
szabadidő hasznos eltöltésének biztosítását, a közösségépítést, a 
tanulás, önképzés és kutatómunka támogatását. 
A magyar társadalom olvasási- és könyvtárhasználati szokásairól 
országos reprezentatív felmérések, adatgyűjtések az 1960-as évek 
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közepe óta állnak rendelkezésre. A hazai lakosság olvasási- és 
könyvtárhasználati szokásaiban jelentős változások, minőségi- és 
mennyiségi átalakulások következtek be az elmúlt évtizedekben, 
mely előbb a televíziózás, majd az internetezés gyors térhódítá-
sának a következményeként (is) jelentkezett. A technológia fej-
lődésének következtében megváltoztak a könyvtárakkal szemben 
támasztott klasszikus követelmények is, s a tartalomszolgáltatás 
mellet az információs, közösségi stb. funkciók is dominálnak.
A könyvtár legnagyobb állománnyal és forgalommal rendelke-
ző egysége a Felnőttkönyvtár. Legnépszerűbb és legkeresettebb 
könyveink a szépirodalmi művek, azon belül is a regények. Kor-
társ- és klasszikus irodalom; krimik, életrajzi- és családregények, 
történelmi- és kalandregények, romantikus regények, sci-fi regé-
nyek, életvezetés, lélektan, egészség, hobbi és útikönyvek állnak 
felnőttkönyvtári olvasóink leggyakrabban kölcsönzött könyves 
listáinak élén. Ezen kívül például versek, drámák, idegen nyelvi 
könyvek, a legkülönfélébb témakörökben szakkönyvek is rendel-
kezésre állnak felnőttkönyvtári olvasóink számára.
Nemcsak az évtizedekkel ezelőtti televíziózási szokások változá-
sa, majd az informatika fejlődése, az internet rohamos terjedése, 
de az utóbbi két évben a koronavírus világjárvány is éreztette ha-
tását az olvasási-, könyvtárhasználati szokásokban. A könyvtárak 
kényszerű átmeneti bezárásai, korlátozott látogatási lehetőségei 
idején értelemszerűen szünetelt/csökkent a könyvtárlátogatások 
száma mind a könyvkölcsönzések, és egyéb szolgáltatások vonat-
kozásában, mind a rendezvények számát és látogatottságát ille-
tően is. A covid-járvány miatti korlátozások idején könyvtárunk 
„könyvablak” szolgáltatást vezetett be, abból a célból, hogy olva-
sóink ne maradjanak olvasnivaló nélkül. A világjárvány hullámai 
alatti nyitvatartási időszakokban is érzékelhető volt a kevesebb 
olvasói-, látogatói jelenlét, ennek fő oka (a visszajelzések szerint) 
a betegség terjedése miatti óvatosság, elővigyázatosság volt, il-
letve emiatt változtak az olvasói szokások is és például alterna-
tívaként megnövekedett a saját könyvek vásárlásának száma, a 
közeli ismerősök közötti saját könyvek cseréje, az e-book olvasók 
használata. 
2020-ban elvégeztük teljes könyvtári állományunk leltározását is, 
2021-ben egy nagyobb volumenű apasztás-előkészítési munka-
folyamatot folytattunk (főleg avult, fölös és természetes elhasz-
nálódás miatt sérült dokumentumok vonatkozásában). Ebben az 
időszakban is zajlottak új könyvrendelések és azok feldolgozása, 
a megváltozott körülményekhez igazodva rendezvényeket, ver-
senyeket bonyolítottunk, lehetőségeinkhez mérten városi rendez-
vényeken képviseltük tagintézményünket, közösségi oldalunkon 
keresztül is tartottuk a kapcsolatot (pl. könyvajánlások) olvasó-
inkkal, az érdeklődőkkel stb. 
2021 őszétől pozitív változást, újra emelkedést tapasztalunk a 
felnőttkönyvtári tagok számát, mind pedig a könyvkölcsönzések 
számát, a szolgáltatások igénybevételét illetően is. Nagy örö-

münkre felnőttkönyvtári olvasóink körében újra megnövekedett 
érdeklődést, jelenlétet és könyvkölcsönzési aktivitást érzékelünk, 
illetve nőtt beiratkozott új olvasóink száma is (részben a foko-
zódó könyvtármarketing tevékenységnek is köszönhetően). Po-
zitív új-olvasói visszajelzések tanúskodnak arról, hogy sokan új 
könyveink, vagy más olvasók hatására, illetve aktív internetes, 
Facebook-os jelenlétünk (új könyveink bemutatása, tematikus 
könyvajánlóink, olvasói könyvajánló fotósorozatunk, karácsonyi 
ajándékkupon akciónk stb.) hatására kaptak kedvet az olvasáshoz, 
a beiratkozáshoz. A felnőttkönyvtári olvasói könyvajánló fotóso-
rozatunk – melyben olvasóink mutatják meg egy-egy fotón friss 
könyvélményeik közül a kedvenceiket – készítését és bemutatását 
a közeljövőben folytatni szeretném közösségi oldalunkon, mert a 
visszajelzések szerint fokozott érdeklődés és igény mutatkozott 
iránta. Az előbbiekben is felsorolt újfajta olvasás- és könyvtár-
népszerűsítő tevékenységben, a közösségi oldalunkon is jelent-
kező újabb és újabb ötleteim kivitelezésében felnőttkönyvtári 
olvasóim segítő partnereim, támogató együttműködésükért hálás 
köszönettel tartozom! Vallom, hogy a könyvtár az olvasókért van 
elsősorban, s hiszem, hogy az ő érdeklődésük, aktív jelenlétük, 
véleményük, személyes könyvajánlóik is hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy újra emelkedjen az olvasó- és kölcsönzőkedv egy könyvtár-
ban. Szerintem fontos, hogy olvasóinkkal együttműködve meg-
mutassuk, hogy az „olvasó emberek” is aktív és értékes életet élő 
közösséget alkotnak, ezzel is inspirálva másokat az olvasásra. Cé-
lom, hogy tudatosítsuk, hogy az olvasás nem egy avítt és divatja-
múlt elfoglaltság, hanem képes napjainkban is aktuális, modern, 
„trendi”, ugyanakkor értelmes, minőségi szabadidős tevékenység 
lenni. 
Fontosnak tartom felhívni a figyelmet az olvasás jelentőségére és 
előnyeire, melynek legnagyobb haszonélvezője maga az olvasó. 
Az, hogy a könyv tartalma az elménkre, a lelkünkre is pozitív 
hatást gyakorol, evidens és magától értetődő. A nyomtatott könyv 
illata, tapintása, lapjainak „sercegése”, borítójának látványa, egy 
szép történet által kiváltott könnycseppek íze az összes érzékszer-
vünkre hat egyszerre: látás, hallás, szaglás, tapintás, ízérzékelés, 
mely hatások kiváltására egy e-book olvasó soha nem lesz képes.
Miért jó olvasni? Az olvasó a könyv által kikapcsolódik, feltöl-
tődik, minőségi szórakozásban részesül, élményeket, illetve is-
mereteket, tudást szerez, gondolatban és képzelete segítségével 
„utazik” térben és időben, katarzist él át, a történeteket újra és 
újra felidézi, továbbgondolja, érez, gondolkodik, inspirálódik stb.
Miért jó könyvtárba járni? Olcsó (drága könyvek a könyvpiacon - 
jelképes beiratkozási díj a könyvtárban, kedvezményekkel); nagy 
a választék (könyvpiaci újdonságokkal) és az egyszerre kikölcsö-
nözhető könyvek mennyisége; a kinőtt otthoni „házikönyvtár” 
ellenére újabb és újabb olvasmányélményekkel gazdagodhat az 
olvasó; könyvpiaci vásárlás előtt lehetőség van a könyv elolva-
sására, minőségi szűrésére; személyre szóló könyvajánlásokat, 
segítséget kap az olvasó a könyvtárostól; biztosított a tanulás és 
kutatás támogatása, folyóirat-olvasási lehetőség, wifi, informáci-
óbázis stb. 
Legutóbbi, karácsonyi ajándék-kupon akciónk keretében egy 
éves ingyenes könyvtártagság továbbajándékozására adtunk le-
hetőséget, mellyel éltek/élnek is: nemcsak az ajándékozók, de 
a beiratkozás igénybevétele által maguk a megajándékozottak 
is. Pedagógus a tanítványának, tanuló a pedagógusnak, barátnő 
a barátnőnek, szomszéd a szomszédnak, kolléga a kollégának, 
nagymama a felnőtt unokájának, gyermekének stb. ajándékozott 
kuponunkból, inspirálva őket nemcsak a könyvtárba járásra, de 
magára az olvasásra is.    
Legutóbb 2021. év legvégén nyílt újra lehetőségünk nagy ösz-
szegben új könyvek vásárlására, mindhárom részlegünkben. Fel-
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nőttkönyvtári részlegünk számára több mint 250 db könyv került 
beszerzésre. A felnőttkönyvtári könyvrendelésnél nemcsak a 
gyűjtőköri szabályzatban lefektetett elvek és a könyvpiac aktu-
ális kínálata lett figyelembe véve, hanem nagy súlyt helyeztem 
a valós olvasói igények, a kereslet kielégítésére is. Új könyve-
ink összetett feldolgozási munkálatai folyamatosan zajlanak, egy 
részük már kikerült könyvajánló polcainkra (és a Facebook-ol-
dalunkra), ahonnan 2 nap alatt legelső olvasóikra is rátaláltak új 
felnőttkönyvtári köteteink. 
Olvasóink között a fiatalabb és az idősebb korosztály egyaránt 
képviselteti magát, és bár a hölgyek vannak többségben, egyre 
több férfiolvasó keresi fel könyvtárunkat. Újdonsült olvasóink 
körében érezhetően alakul, pozitív irányba változik az olvasásról, 
a könyvekről és a könyvtárakról kialakult általános kép. Az ol-
vasás élményének átélése mellett újra népszerű lett a könyvtárba 
járás is, ahol kedvükre válogathatnak az olvasnivalók között a lá-
togatók, ahol részesei lehetnek egy közösségnek, ugyanakkor pri-
vát szférájuk is érvényesül, ahol lehetőségük van az olvasás által a 
minőségi szabadidő eltöltésére, s ahol az iskolai tanulmányokhoz, 
szakdolgozatokhoz is megtalálják a hallgatók a szakirodalmat 
(akár könyvtárközi kölcsönzéssel is), vagy az irodalomkutatásban 
nyújtott segítséget. Nyitvatartási időnk a látogatók számára ked-
vező: hétfőtől csütörtökig 9.00-17.00, pénteken 9.00-16.00 óra 
között, páratlan héten szombaton 9.00-12.00 óra között várjuk a 
könyvtárba betérőket. Rendezvényeinken, könyvbemutatóinkon, 
foglalkozásainkon is szeretettel várjuk nemcsak olvasóinkat, de a 
nem könyvtártag érdeklődőket is. 
Az intézmény tervei között szerepel új, multifunkciós nyomtató-, 
másológép, olvasói számítógép stb. beszerzése, hogy ezen szol-
gáltatásainkat is professzionális szinten nyújthassuk.
Nemrégiben egy kérdést, egy felhívást indítottam útjára felnőtt-
könyvtárunk olvasói körében a Facebook-oldalunkon, illetve írás-
ban, könyvkölcsönző olvasóink körében, mely válaszokból majd 
plakát is készül a könyvtárunkban. Ebben arra kértem olvasóin-
kat, osszák meg velünk, miért szeretnek könyvtárba járni. Jelen-
leg is folyamatosan gyűjtjük a beérkező visszajelzéseket. Nagyon 
fontos számunkra régi, új és leendő olvasóink véleménye, éppen 
ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek a válaszokért. Az olvasói 
visszajelzések nemcsak megtisztelőek és informatívak számunk-
ra, de bizakodással is töltenek el: az olvasás, a nyomtatott köny-
vek „Gutenberg-galaxisa” és a könyvtárak jövője biztos alapokon 
nyugszik mindaddig, amíg az olvasó emberek fontosnak tartják a 
minőségi- és kulturált szórakozást, kikapcsolódást, ismeretszer-
zést és a hiteles tájékozódást. A Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
partner ezek biztosításában, s ezúton is köszönjük olvasóink ér-
deklődését, bizalmát és töretlen olvasókedvét!
Mindhárom részlegünk: a Felnőttkönyvtár, a Gyermekkönyvtár és 
a Petritelepi Fiókkönyvtár is nagy szeretettel várja olvasóit!

Facebook-oldalaink elérhetősége: 
Felnőttkönyvtár: Facebook/Kecskés Gyula Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtár: Facebook/Püspökladány Tündérkönyvtár
E-mail címünk: 
Felnőttkönyvtár: plbiblio@gmail.com
Gyermekkönyvtár: tunderkonyvtar@gmail.com
Petritelepi Fiókkönyvtár: petritelepi.fiok@gmail.com
Végezetül álljon itt néhány idézet felnőttkönyvtári olvasóinktól 
(intézményünk nyilvános Facebook-oldaláról), ki miért szeret 
könyvtárba járni!

Megyaszai Szilvia könyvtáros 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár Felnőttkönyvtára

*

„Magyartanárként (de már kisdiákként is) a könyvek sokat jelen-
tenek/jelentettek nekem. Nem mindig konkrét tervvel érkezem a 
könyvtárba, sokszor rábízom magam Eszterre, Szilvire, Marikára. 
A velük való beszélgetések is feltöltenek, nemcsak a könyvek. 
Örülök, hogy a tanítványok között is vannak könyvtárba járó em-
berek, tőlük is kapok ötleteket. Szóval szeretek könyvtárba járni, 
mert oda járni jó.” (Kornizs Judit)

„Leginkább az olvasás szeretete miatt szeretek könyvtárba járni. 
Azonban mindezen túl, amit még a könyvtárban szeretek az a se-
gítőkész hozzáállás. Ha egy témával kapcsolatban nem is tudom, 
milyen könyveket kellene kivennem, a könyvtárosok segítenek. 
Ha meg épp nincs a könyvtár állományában, a könyvtárközi köl-
csönzés által szinte bármilyen könyv elérhetővé válik a számom-
ra. A könyvek és a segítőkész emberek együtt egy kis könyvtárat 
is naggyá tesznek.” (Lamoling Péter)

„Olyan helyekre jutok el időben és térben, ahova másképpen nem. 
Úgy bővülnek az ismereteim, hogy észre sem veszem. Kedvesek 
a könyvtárosok és szívesen segítenek!” (Kárainé Erős Ibolya)

„Egy kihívásnak hála kezdtem el pár éve többet olvasni, teljesen 
beszippantott. Kikapcsol egy jó történet és emellett értéket ad a 
személyiségemhez az olvasás, mindig gazdagodok valami plusz-
szal, ezért szeretem. Általában ajánlás alapján olvasok, úgyhogy a 
legutóbbi olvasói ajánlós rovatnak is nagyon örültem. További jó 
munkát kívánok!” (Karacs Nóra)

„Nagyon szeretem a könyveket és legjobb időtöltésem az olva-
sás. A saját könyveimet nagyrészt már olvastam és azért szeretek 
könyvtárba járni, mert nagyon sok új kiadású könyv van, nagy a 
választék. Nagyon segítőkészek a könyvtárosok, segítenek a meg-
felelő olvasmány megtalálásában.” (Veres Károlyné)

„Mert estére, mikor már az ember feje tele van mindenféle gon-
dolattal, akkor kinyitsz egy könyvet és mint egy kapun, átlépsz 
egy másik világba, ahol soha nem jártál, soha nem várt kalandok, 
életek várnak, izgalmakkal, könnyekkel. Számomra egy jó könyv 
felér egy Flow-élménnyel.” (Szabó Anita)

„Számomra nagyon vonzó az a kulturális közeg, amit a könyvtár 
jelent. Inspiráló a folyóiratok nagy száma, az új könyvek meg-
jelenése. Szeretem a rendezvényeket, az Irodalmi Kávéházat, a 
könyvbemutatókat, az irodalmi esteket, a versmaratont. Szívélyes 
és segítőkész a légkör. Köszönet érte. Ha sikerülne a körülmé-
nyeket modernizálni, még komfortosabb lenne a helyszín. Alkal-
manként más települések könyvtárát is látogatom.” (Jeneiné Dr. 
Vigh Blanka)

„Pezseg az élet az utóbbi időben a könyvtárban, ami a Facebook-
on is jól nyomon követhető, és olyan jó ezt látni! Szeretettel kívá-
nok sok olvasót, színes programokat, hasonlóan kreatív ötleteket, 
mindehhez pedig jó egészséget, lendületet és sikereket!” (Bur-
zukné Szilágyi Edit)

„Szeretek olvasni és egyre több időm van. Szép, izgalmas törté-
neteket lehet megismerni. Olvasás közben teljesen más világban 
érzem magam. A könyvtárba mindig szívesen megyek. Ha nem 
találom vagy éppen nincs bent az a könyv, amit szeretnék, a dol-
gozók segítenek, ajánlanak hasonlót. Nagyon kedvesek és segítő-
készek! Ajánlatokkal még több olvasásra ösztönöznek.” (Iványi 
Jánosné Nádházi Zsófia)
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„Gyerekkoromból hozom a könyvek szeretetét. Az izgalom, ami-
kor kinyitom a könyvet, hogy milyen élményben lesz részem az 
olvasás során. A könyvtár nekem egy szent hely. Van egy légköre. 
A könyvek illata. Soha nem tudnám megunni.” (Szabó Istvánné)

„A könyvtár a tudás, az egyetemes európai kultúra bölcsője. Ta-
nulhatok a „Nagyoktól”, az antik filozófusoktól, a középkori tör-
ténetíróktól, az újkori tudósoktól. A magyar és a világirodalom 
művelői által megismerhetem a szép „beszédet”, a nemes gondo-
latokat, felfedezhetem más nemzetek nyelvét, kultúráját és iden-
titását. 
A könyvtár a lehetőségek tárháza. Bármerre elkalandozhatok. 
Eljuthatok az univerzum minden részére. Világot „láthatok”, s 
közben megismerhetek embereket, élettörténeteket. Átélhetem 
a romantikus szerelmet, borzonghatok egy amerikai thrillerben, 
nyomozhatok egy skandináv krimiben vagy megtapasztalhatom 
az utópiák, misztikus világok fejlődését és hanyatlását. Én ezért 
szeretem a könyvtárat.” (ifj. Győrfi Lajos)

„Kedvenc időtöltésem az olvasás, szeretek könyvtárba járni. Itt 
minden az olvasóért történik. Egy-egy új könyvrendelés előtt 
kikérik a véleményünket. Számos változatos műfajú és témájú 
könyv között válogathatunk, s ha éppen nincs szabad példány, 

előjegyzés révén hamar hozzájutunk a kívánt kötethez. Az intéz-
mény dolgozói jól ismerik a rendszeres könyvtárlátogatók olvasá-
si szokásait. Tudják, ki kedveli a történelmi regényeket, ki rajong 
a versekért, kinek javasoljanak egy skandináv krimit. Napjaink-
ban sokan kongatják a vészharangot a Gutenberg-galaxis felett. 
Én azonban digitális világunkban sem tudom elképzelni az élete-
met könyvek nélkül, s tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül.” 
(Dr. Szerdi Jánosné)

Régi és új olvasóink felnőttkönyvtárunk 
új könyveinek kölcsönzésekor

A Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület 2021-es éve
 A Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület táncosai és a 
Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai köszöne-
tet mondanak mindenkinek, aki a 2021-es esztendőben támo-
gatta munkánkat és megtisztelt bennünket előadásaink során.
Sajnos a tavalyi- és az idei évre is erősen rányomta a bélyegét a 
pandémia. Nagyon sok tervünket törölnünk kellett. Ennek ellenére 
az év második felében sikerült rengeteg emlékezetes programot 
megvalósítanunk. Májusban végre újra személyesen találkozhat-
tunk és belevethettük magunkat a gyakorlati órákba. Június 5-én 
megrendeztük a „Gyere rózsám a ház mögé..." címmel a Kicsim-
polya, a Csimpolya és a Kenderkóc Néptáncegyüttesek szokásos 
évadzáró műsorát, ahol Nádas Imréné átadta a stafétát Nagy And-
rás Balázsné Baranyai Hajnalkának és Nagy Szabolcsnak.
Ezt követően, a fiatal tanítványokból lett kollégák máris megszer-
vezték június 21-25. között az I. Püspökladányi Gyermek Nép-
tánctábort, ahol rengeteg izgalmas táncos-zenés programmal vár-
ták az érdeklődő gyermekeket. Június 26-án, a tábor zárásaként a 
Csimpolya Néptáncegyüttes a debreceni Tűztánc fesztiválon lépett 
fel.
Sok éves gyakorlat, hogy a nyár folyamán az együtteseinkbe járók 
néptánc táborokban gyarapítják a tudásukat. Július 18-21. között a 
Cserhát szívébe utaztak el a Csimpolya és a Kenderkóc Néptánc-
együttes táncosai, ahol a Szandavári Diáktáborban kékcsei és bagi 
táncokkal foglalkoztak Varga József és Nagy-Töviskes Viktória 
jóvoltából.
A nyár végén meg tudta rendezni az egyesület a XXVII. Sárrét-
menti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivált, amely nagy 
sikert aratott a résztvevő együttesek és a lakosság körében. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy vendégül láthattuk határon túli baráta-
inkat, a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptáncegyüttes táncosait. 
Bizonyára mindenki jól emlékszik a látványos, gazdag viseletükre 
és a kedves műsoruk emlékezetes perceire.
Az együttes táncosai élményekkel telve vágtak neki az őszi idő-
szaknak is. Szeptember első hetében táncba csalogató foglalkozá-
sokat tartottak vezetőink a helyi általános iskolákban, ahol a tanító 
nénik és a gyermekek nagy örömmel fogadták Hajni nénit és Szabi 
bácsit. Az örök kedvenc ott is „FIFI” lett.

Szeptemberben minden hétvégére jutott egy fellépés a legna-
gyobbaknak. A „Kenderkócosok” Tőke László meghívására részt 
vettek a „Püspökladányi őszi táncos-lovas parádén”, ahol lovas-
kocsikkal vitték be táncosainkat a színpadra. Izgalmas, felejthe-
tetlen élményben volt részük! Majd a püspökladányi Sárréti Népi 
Együttes I. Boruzs András gáláján léptek színpadra, végül a 41. 
éves Szeghalmi Sárréti Népdalkör Egyesület jubileumi műsorán 
adhatták elő a kékcsei koreográfiájukat a Sárkányhúzó Zenekar 
közreműködésével.
Szeptember 29-én, Szent Mihály napon a Kicsimpolyások a Ka-
tica Óvodába látogattak el, ahol a gyermekek viseletbe öltöztek, 
táncoltak, játszottak az ovisokkal és részt vettek a vásári forgatag-
ban. Ezen a napon Nagy András Balázs segítségével a Csimpolyás 
táncosok felelevenítették a Mihály-napi szokásokat, néphagyomá-
nyokat, illetve különböző népi hangszerekkel ismerkedtek meg.
Az egyesület következő nagyobb horderejű rendezvényére novem-
ber 13-án került sor „Márton napi libaságok” címmel. Ezen a na-
pon interaktív, néprajzi, zenés-táncos előadást tartottunk a Karacs 
Ferenc Múzeum dolgozóinak segítségével.
A Kenderkóc Néptáncegyüttes táncosai Mikulás-nap közeledtével 
a Sárkányhúzó Zenekarral közösen táncházi táncokkal ismerked-
hettek meg. Végül december 18-án, a Kicsimpolya, a Csimpolya 
és a Kenderkóc Néptáncegyüttesek „Mostan kinyílt egy szép ró-
zsavirág…” című 2021. évi adventi gálaműsorát rendezte meg, 
amellyel bearanyozták az év utolsó napjait.
Az együttesek repertoárja igen színes, különböző tájegységek tán-
cait, népszokásait, népi játékait, népdalait jelenítik meg a táncosok. 
Az év folyamán az előadásaink mellett igyekszünk megélni nép-
hagyományainkat is. Szeretettel várunk mindenkit csoportjainkba! 
Az együttesek vezetői: Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka 
és Nagy Szabolcs. A Kenderkóc együttes szakmai segítői: Varga 
József és Nagy-Töviskes Viktória. A műsorunk állandó kísérő ze-
nekara a Bakator Zenekar.
Egészségben, Sikerekben, Néptáncban, Népzenében Gazdag Bol-
dog Új Esztendőt kívánnak az együttes vezetői és táncosai!

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka
Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület elnöke
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Gyárfás esete a libanyakkal

- Felmenőim mind gazdálkodó emberek voltak – kezdte Gyárfás a 
történetét. – Apám, Szombatfalvy Kázmér például gazdatiszt volt 
báró kunfalvi Kun Aladár birtokán. Ez úgy esett, hogy apámat kita-
níttatták gazdálkodásból, azaz elvégezte a berlini Humboldt Egyete-
met. Jól is tette, mert mire a vizsgáit mind letette, elúszott a család 
vagyona. Apja Bécsben elkártyázta, elmúlatta mind, amije volt. A 
bank bekebelezte az egész ezer holdat. Csak a városi házuk maradt 
meg, meg a nagy keserűség. Jól jött a berlini diploma, s kapott is ha-
marosan ajánlatot, amit elfogadott. Kénytelen volt, hiszen mostantól 
ráhárult a család eltartása.
- A városi ház jó helyen volt, a központtól nem messze, de még nem a 
külvárosban, szép utcafronttal és nagy kerttel hátrafele. Édesanyám 
talpraesett asszony lévén, nem sopánkodott, hanem felásatta a kertet 
és bevetette a konyhában szükséges zöldségekkel. Egy jókora részt 
leválasztott, ahol majorságot tartott. Nem kellett a piacra szorulni.
Nagyapám, nemes Szombatfalvy Vidor otthon üldögélt a szobájá-
ban, csak szívta a csibukját és szidta a bankot, amelyik elperelte a 
vagyonát. „Mind csaló, gazember!” – mondogatta és újabb pohár 
bort töltött magának. Bor még akadt a háznál, mert valami csoda 
folytán a pincében nem kajtattak, mikor árvereztek. Megmaradt az a 
két hordó bor, meg egy korsó törkölypálinka, de azt anyuka lefoglal-
ta orvosságnak és eldugta az éléskamrában a káposztás hordó mögé. 
Nagyapám neve – Vidor – bécsi éveire talált inkább, mert miután 
hazajött a császárvárosból, már jobbára „komor” volt.
Apám, Szombatfalvy Kázmér pedig lótott-futott egész nap a báró 
birtokán, veszekedett a bérlőkkel, szidta a napszámosokat, beszedte 
a járandóságokat, vezette a főkönyvet, elszámolt és felszámolt. A 
báró hagyta, tegyen, amit jónak lát, nem kifogásolt semmit, de nem 
is dicsért. Apámat ritkán láttam, nyáron ő volt kint a birtokon, télen 
én voltam a kollégiumban.
Igen, kollégista voltam, a Szent László Kollégiumban, amit csak 
Szent Lacinak hívtunk. Szerettem a kollégiumi életet, jól feltalál-
tam magam, a kicsiknek parancsoltam, a nagyoknak szolgáltam. Így 
senki nem bántott. A menzán mindent elfogyasztottam, amit elém 
tettek, a leveshez sok kenyeret ettem és kétszer is mertem a tálból. 
Ezért aztán a szűkösen mért második fogás ellenére, mindig jól lak-
tam. Megerősödtem ezek alatt az évek alatt és bekerültem a torna-
csapatba. Amikor a gúlát csináltuk, én tartottam a vállamon Misit, 
aki kézállásban vitézkedett. Keményen, biztosan álltam a gyakorlat 
alatt, s Misi is remekül csinálta a kézállást. Megtapsolták! Őt illette 
a taps, de tudta jól, hogy nélkülem nem ment volna ilyen szépen ez 
a tornaelem.
Nagy barátságba kerültünk Misivel. Együtt hitványkodtunk a tanára-
ink bosszúságára és társaink örömére. Esténként gyakran kiszöktünk 
a kollégiumból. A tornaórákon megszokott lendülettel átmásztunk 
a kőkerítésen. Odaálltam, szamárlétrát tartottam és Misi fellendült, 
majd lenyúlt és felhúzott engem is. Erő és lendület! Ment ez ne-
künk, mint a karikacsapás. S ha már kint voltunk, bebarangoltuk a 
sikátorokat, a folyópartot, belestünk a leánybentlakás udvarára, de a 
távolabb levő épületbe nem sikerült belátni.

„Másszunk be!” - mondta Misi.
„Másszunk!” - lelkesedtem.
Már megvolt a technikánk, Misi pillanat alatt fenn is termett a fal 
tetején, de már ugrott is vissza mellém. Az udvar felől pedig éktelen 
kutyaugatás hangzott fel.
„Két hatalmas véreb acsarkodik ott!” – rémüldözött a barátom.
„Gyerünk, fussunk!”
Szedtük a lábunkat, s hamarosan már a kollégiumunk falánál álltunk 
meg kilihegni ijedtségünket. Egy pár napig meghúztuk magunkat, 
de aztán jött a karácsonyi szünet és mehettünk haza az ünnepekre. 
Abban az évben váratlanul soron kívüli vakációt is kaptunk a tél 
közepén, a Károly napja utáni héten. Úgy mondták, szénszünet, mert 
az iskolában elfogyott a tüzelő – a szén és a tűzifa. Az osztályokat, a 
kollégiumot bezárták, mehetett mindenki haza. Mi, gyermekek per-
sze örvendtünk, de a felnőttek szomorú képpel csóválták a fejüket. 
Két hétig tartottak a váratlan téli örömök: szánkózás, csúszkálás, hó-
csaták. Eltelt ez is és folytattuk az iskolát. Nem minden társunk tért 
vissza, voltak, akik lemaradtak, mert a szüleik nem tudták fizetni a 
díjakat.
Anyuka a kertben, s a tyúkudvaron szorgoskodott és komoly pén-
zekkel segítette a család mindennapjait. Különösen a libatartás si-
került. Apuka a bárótól részben terményben, gabonában kapta a bé-
rét, s ezért lehetett tyúkot, libát tartani. Még egy kecskét is. A libát 
eladásra hizlalta édesanyám. A májat – mindig nagy májuk voltak 
az anyuka hizlalt libáinak – és a szépen feldarabolt húsokat kivit-
te a piacra. Saját asztalt bérelt nagy ernyővel. Mást is árult, ami a 
háztájiból kikerült és nem használta fel a család. Alig pakolt ki, már 
jelentkeztek a vevők. Szinte várták.
Egyik nap – ez a nagy nyári vakáció alatt történt – a gyufagyár igaz-
gatója, Goldstein úr üzent, hogy családi esemény lesz náluk és kér 
három libát úgy előkészítve, ahogy a piacra szokta vinni. Az igaz-
gató úr régi vásárlója volt anyukának, Rozi, a szakácsnő lánya több-
ször vásárolt már tőle, nemcsak húst, de más terményeket is, ami a 
kertből kikerült.
Anyuka az éjszaka közepén kelt fel, hogy reggelre végezzen a há-
rom lúddal. Én is kiszöktem az ágyból, amint meghallottam édes-
anyám motoszkálását. De jól is tettem, mert tudtam segíteni tollat 
tépni. Na, az egy komoly munka! Először a pihéket kell tépni. Ez 
úgy történik, hogy anyuka ráterít egy vizes ruhát a madárra, oda, 
ahol pihetoll borítja és akkor forró vasalóval ruhán át meggőzölteti. 
Jó forró kell legyen a vasaló és akkor könnyen kijön a pihetoll, amit 
egy szakajtóba1 gyűjtünk. Ha a pihével végeztünk, következnek a 
nagyobb tollak. Ezeket forrázás után lehet eltávolítani. A tollas ré-
szeket lobogó vízbe mártjuk, s úgy melegen kihúzogatjuk egyenként 
a tollakat. Ha ezzel végeztünk jön a legunalmasabb munka, ki kell 
húzogatni a tokokat. Egy se maradjon! Ha egyet is meglát a szakács-
nő, olyan méregbe gurul, hogy még az ég is beleremeg. Nem szabad 
megkockáztatni!
Reggelre végeztünk minden munkával. Jöhetett érte Rozi.
Anyuka szépen becsomagolta a három májat és a feldarabolt liba-
húst: combját, szárnyatövét, mellehúsát. A szárnyavége, szárazlába, 
feje, nyaka, koldusernyője2, zúzája nekünk maradt. Máskor egy fi-
nom húsleves készült az aprólékból, meg ludaskása, de most úgy ha-
tározott anyuka, hogy lesüti és zsírban elteszi nehezebb napokra. A 
kisütött hájból lett annyi zsír, hogy a bödönben ellepje az aprólékot.
A jól végzett munka után úgy gondoltam, megérdemlek egy hor-
gászkirándulást a barátommal. Másnap reggel jókor keltem, vettem 
a horgász felszerelésemet, szétnézve a kamarába valami elemózsia 
iránt, megláttam a zsírosbödönt a tegnap lesütött húsokkal és a pol-
con egy serpenyőben három pirosra pirított libanyakat. Hamar le-
szeltem két nagy karéj kenyeret és a nyakakat a kenyér közzé téve, 
bepakoltam a táskámba, magamhoz vettem még egy kulacs friss 
vizet és indultam. A kapu előtt már várt Misi barátom a biciklijére 

1 szakajtó – fületlen, fonott kosár, melyet gyékényből fontak
2 koldusernyő – a baromfi hátgerince a bordákkal
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támaszkodva.
„Bicajjal megyünk?” – csodálkoztam.
„Ülj csak fel a vázra és indulás!” – rendelkezett. – „A hídig én teke-
rek, utána cserélünk. Rendbe?”
„De hova megyünk?”
„A hetedik gáthoz!”
Az egy nagyon jó horgászó hely. A gát alatti csendes vizet szeretik 
a halak. Akadnak ott, a mélyben kapitális harcsák is, az öreg hor-
gászok szerint. Nekem egész nap nem volt szerencsém, Misi fogott 
néhány snecit3, meg egy fejes domolykót. Már készültünk pakolász-
ni, tekertem vissza a zsinórt. Messzire dobtam be a csalit, otthonról 
hozott libabelet. Még akkor tettem félre egy dobozba, mikor segí-
tettem édesanyámnak a ludakat pucolni. Hármas horog és drótelőke 
várta a kapást. Mondom, tekertem lassan fel a zsinórt, s egyszerre 
egy hatalmasat rántott valami.
„Kapásom van!” – kiáltottam. – „Valami nagy lehet, nagyon küzd.”
Próbáltam tartani, de alig bírtam. Nagy köröket írt le, s egyszerre 
kibukkant a feje.
„Csukaaaa!” – üvöltötte Misi.
Azután, hogy a feje a felszínre jött, pipázott, ahogy mondani szok-
tuk, lankadt kicsit az ereje, mind kisebb köröket futott és többször is 
sikerült megpipáztatni. Félórát küzdöttünk, végül feladta, elfeküdt a 
vízen, hagyta, hogy a partra húzzam. Akkor kezdet táncolni, mikor 
meg akartam fogni, hogy vegyem ki a horgot az éles fogai közül. 

Misi segített, csak úgy sikerült kioperálni a horgot.
„Szép példány!” – gyönyörködött Misi a halban. – „Megvan fél 
kiló!”
Büszkeségtől dagadó kebellel léptem be a házba, de nem fogadtak 
hozsannával. Nem tetszett hangulat, megkérdeztem hát, hogy mi a 
baj?
„Az este ide tettem a kamarába három töltött libanyakat. Tudsz róla 
valamit?” – tette fel édesanyám a nagy kérdést.
„Én vettem el” - vallottam be töredelmesen.
„És most hol van?”
„Megettem…”
„Mind a hármat?”
„Igen.”
Anyuka arca inkább döbbenetet mutatott, mint haragot.
„Legalább jó volt?” – és már mosoly vibrált a szája sarkában.
„Nagyon finom volt!” – válaszoltam megkönnyebbülve.
„Egészségedre!”

Ez volt Gyárfás története a libanyakról, és ha valakit érdekelne a 
töltött libanyak receptje, annak ezt ajánlom: https://www.nosalty.hu/
recept/toltott-libanyak.

Bige Szabolcs Csaba



Püspökladányi sportsikerek 2021-ben
A 2021-es esztendő sporteredményei közül az élre kívánkozik a 
tereplövészet, hiszen a Püspökladányi Lövészklub tagjai közül 
egyéni világbajnoki címet szerzett Szilágyi Sándor és Nagy Ka-
talin, amihez még társult egy csapatban szerzett aranyérem is a 
magyar válogatott színeiben. Mindezek mellett számos magyar 
bajnoki érem is a mieink nyakába került. 
S ha már világbajnokság, akkor a sort az Írisz csoporttal kell foly-
tatni, hiszen – igaz, nem a tervezett párizsi helyszínen, hanem 
online rendezés mellett –, két világbajnoki cím és egy ezüstérem 
fémjelzi a ladányi lányok tudását. Az aranyérmeket a Ludányi 
Janka-Ludányi Noémi-Kiss Gréta trió, valamint a Daróczi Lili-
Hegedűs Hanna duó, míg az ezüstérmet Szabó Véda szerezték. 
A Sárréti SE fiataljai közül a különböző magyar bajnokságokon 
Tomka Ézer 2 aranyérmet és egy bronzot, Tomka István egy-egy 
arany-, ezüst-, és bronzérmet, míg Szilágyi Bálint egy ezüstér-
met szerzett. A Püspökladányi Nehézatlétikai SE birkózói közül 
Faragó Zoltán egy magyar bajnoki címmel és egy diákolimpiai 
ezüstéremmel gazdagodott. Budai Cintia a magyar bajnokságon 
és a diákolimpián is harmadik lett, míg Gyenge Renáta egy di-
ákolimpiai bronzérmet szerzett. Emellett a serdülő magyar baj-
nokság megrendezése terén is kiemelkedőt nyújtott a PNSE. A 
Báthory Gym versenyzői közül Szilágyi Viktória vitte leginkább 
a prímet, aki mind a három bajai fellépését – egy magyar bajnok-
ságot, egy nemzetközi versenyt, valamint egy profi gála 5 mene-
tes címmérkőzését is – megnyerte. Rajta kívül Lukács Dominik 
szerzett még egy magyar bajnoki aranyérmet. A versenyzők mel-
lett Girdán Miklós csapatvezető régióvezetői megbízatást kapott. 
Maradva az országos sikereknél, minden korábbi eredményt és 
teljesítményt túlszárnyaltak a RunYoursTruly becsületbeli futás 
püspökladányi résztvevői. Városunk futói tizedik, azaz a szá-
mukra jubileumi alkalommal csatlakoztak a rendezvényhez, ahol 
aztán a futók számát tekintve, az országos rangsorban az első, 
míg kilométergyűjtésben a második helyen végeztek. S ha már 
jubileum, akkor Keller Elek nevét is meg kell említenünk, aki az 
Iron Man távot tizedik alkalommal teljesítette. 
A PLE futballistái a júniusban véget ért 2020-2021-es megye I-es 
bajnokságot a 13. helyen zárták, azaz kiharcolták a bennmara-
dást. A jelenleg folyó pontvadászat őszi szezonját követően a 9. 
helyről várhatják a tavaszi folytatást. Az együttesnél 2021-ben 
egyébként nem kevesebb, mint három edző irányított. A már-
ciusban lemondott Tóth Pétert Károlyi Albert váltotta a kispa-
don, majd a nyáron Szabó Mátéra bízta a társaságot az egyesület 
vezetősége. Egy évvel ezelőtt elmaradt a megyei asztalitenisz 
bajnokság, így szeptemberben egy év kihagyás után indult újra 
a sorozat. Ebben a PASZE félidőben – valamennyi mérkőzését 
megnyerve – vezeti a tabellát, s a bajnoki cím első számú esé-
lyesének számít. 
A P. MÁV sakkozói sem versenyezhettek a pandémia miatt a me-
gyei bajnokságban, hiszen elmaradt, ám a most zajló pontvadá-
szatban jelenleg az ötödik helyen állnak. A nyáron ugyanakkor 
ismét megrendezte az egyesület – immár 14. alkalommal – a ha-
gyományos nemzetközi sakkversenyét, az ötnapos Ladány Open 
Arnóth Sándor Emlékversenyt. 

 Szilágyi Sándor egyéni és csapat világbajnoki címet szerzett

Szilágyi Viktória brillírozott a kötelek között

Számos magyar bajnoki érmet nyertek a Sárréti SE versenyzői

Sporthírek
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