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 A Csenki Imre néptanító díjat 2022-ben Kovács Jó-
zsefné, a Petritelepi Általános Iskola intézményvezető-helyet-
tese kapta meg, akit az átadó ünnepségen megható, személyre 
szóló műsorral lepett meg az iskola közössége.
Június 2-án adták át pedagógusnap alkalmából, a Csenki Imre 
néptanító díjat, a Dorogi Márton Művelődési Központ színházter-
mében. Az ünnepségen először Tóth Lajos polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, méltatta a pedagógusok munkáját, ami iga-
zából nem is munka, hanem hivatás... Milyen egy jó pedagógus? 
- tesszük fel a kérdést. Valaki olyan, akire évtizedek múltán is úgy 
emlékeznek egykori tanítványai, hogy ő volt az, aki tudást adott, 
példaképként szolgált, egyéni képességek kiaknázására ösztön-
zött és nem utolsó sorban szeretetet nyújtott.
Június első vasárnapja pedagógusnap. Magyarországon e nap 
megünneplésére először kereken 70 évvel ezelőtt, vagyis 1952-
ben került sor. Ekkor adták át a kiváló tanítói- és tanári okleve-
leket az ország legjobb pedagógusainak. Gárdonyi Géza szavait 
idézve: „A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít más-
nak, annál inkább fogyasztja önmagát.” Ez az egy gondolat kivá-
lóan fémjelzi a pedagógusok áldozatos munkáját, ami alapjaiban 
járul hozzá az ország fennmaradásához és közös jövőnk formá-
lásához, hiszen gróf Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” 
így fogalmaz: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokasá-
gában rejlik”. A pedagógusok munkája tehát hatalmas felelősség 
is egyben, hogy a rájuk bízott kisgyermekekből miként tudnak 
gondolkodni tudó, egyre inkább tudásra szomjazó, fiatal felnőttet 
nevelni. Ez a hivatás megannyi nehézséggel, ugyanakkor életre 
szóló örömökkel jár. 
E nehéz, felelősségteljes tevékenység elismeréseként városunk 
önkormányzata immár közel 30 éve fejezi ki köszönetét a fel-
növekvő nemzedékek nevelőinek azzal, hogy a pedagógusnapot 

megelőzően, ünnepélyes keretek között látja vendégül a közneve-
lés szereplőit. Azokat, akik hosszú éveken keresztül a jövő iránti 
hittel, várakozással, optimizmussal végzik, végezték munkájukat.
Kovács Józsefné életéről, pedagógusi pályájáról Arnóth Sándor-
né, a Petritelepi Általános Iskola intézményvezetője beszélt a je-
lenlévőknek, hangsúlyozva munkatársa szakmai sikereit, elhiva-
tottságát, gyermekszeretetét.
Püspökladány Város Önkormányzata 1993-ban alapította a Csen-
ki Imre néptanítóról elnevezett kitüntetést, azzal a céllal, hogy a 
nevelés, oktatás, közművelődés és sport területén huzamosabb 
időn át végzett példamutató és eredményes munka elismerése-
képpen adományozza az arra méltó személynek, személyeknek. 
A Csenki Imre néptanító díj évente egy fő részére adományozha-
tó. A díjat Tóth Lajos polgármester adta át Kovács Józsefnének, 
aki meghatottan köszönte meg kollégáinak a felterjesztést, a vá-
rosvezetésnek pedig azt, hogy méltónak találták a díjra. Továb-
bá elmondta, milyen szerencsésnek érzi magát, hogy egy ilyen 
nagyszerű iskolában taníthat, valamint hálával tartozik férjének, 
családjának a sok-sok támogatásért.
A Petritelepi Általános Iskola közössége egy emberként fogott 
össze annak érdekében, hogy egy igazi, személyre szóló ünnepi 
műsort hozzanak létre. Megmutatták, milyenek a hétköznapok a 
„Petri-suliban”, milyen az, amikor bármiben számíthatnak az ő 
„Évike nénijükre”, aki lapunknak elmondta, egész héten érezte, 
nagy a készülődés, de sem a munkatársai, sem a tanulók nem árul-
tak el semmit... Megérte! Hatalmas volt a meglepetés ereje. Főleg 
úgy, hogy az ünnepelt két unokája is fellépett a műsorban. 
A rendezvény zárásaként, az iskola tantestülete a színpadon ösz-
szegyűlve gratulált Kovács Józsefnének, majd már csak a közös 
ünneplés maradt hátra a művelődési központ aulájában. 

R.E.

Pedagógusnap – átadták a Csenki Imre néptanító díjat
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Városháza
 A képviselő-testület 2022. május 26-án tartotta soros 
ülését, ahol 22 napirendi pont került megtárgyalásra.
Az ülés elején Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető számolt be 
a rendőrség 2021. évben végzett munkájáról. A beszámolóból meg-
állapítható volt, hogy a rendőrség továbbra is jó színvonalon végezte 
munkáját, az eredményességi mutatók is ezt támasztották alá, sőt volt 
olyan rendőrségi működési terület, ahol a kapitányság az eredmé-
nyességi mutatói alapján az országos rendőrkapitányságok közül, az 
országban az első helyen végzett. A testület köszönettel fogadta el a 
beszámolót.
A 2021. évi autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személy-
szállítási tevékenységről számolt be a SZIA 2000 Bt. A tevékeny-
ség körében a Bt. 1.891.364 Ft adózás előtti veszteséggel zárta az 
évet, amelynek elsődleges oka a pandémiai helyzet volt. A társaság 
az elmúlt nyolc évben tarifa emelésre vonatkozó javaslatot nem tett, 
továbbra is magas színvonalon, közmegelégedésre végezte a szolgál-
tatást, most viszont a tarifák felülvizsgálatát kezdeményezte a veszte-
ségek elkerülése érdekében. Erre vonatkozólag előterjesztés készül, 
melyet a képviselő-testület a júniusi ülésén tárgyal meg. A beszámo-
lót a képviselők elismeréssel fogadták el.
Első alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, 
mind a központi intézkedések és helyi döntések alapján. Az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló is 
elfogadásra került. A beszámolóból kiderült, az önkormányzat közel 
6 milliárd forintból gazdálkodott az elmúlt évben.
A 2021. évi belső ellenőrzési és összefoglaló jelentést a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság javaslatával fogadták el a képviselők, azaz a je-
lentésekből leszűrhető hiányosságok vonatkozásában személyi kér-
déskörbe tartozó intézkedéseket kell vizsgálni.
A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. mérlegbe-
számolóját 2.607 eFt adózás előtti eredménnyel fogadta el a testület. 
A kft. működését elismerve megállapítható volt, hogy az egészség-
ügyi ellátás a jelentkező nehézségek ellenére zavartalan és folyama-
tos volt a szakrendelések vonatkozásában, és minden szakrendelés 
megfelel az előírt minimumfeltételeknek.
A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat és Központ belső ellenőrzési jelentését vitatta meg 
a testület, és a feltárt hiányosságok további vizsgálata érdekében a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát is elfogadták. Ennek alap-
ján a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatalon belül egy mun-
kacsoport került kialakításra, hogy 2022. augusztus 31-ig elvégezze 
elsősorban a leltározási feladatok ellenőrzését.
Kormányrendeletben szabályozott ebrendészeti tevékenység ellátásá-
ra – kiemelten a kóbor ebek befogására – az önkormányzat feladat-
ellátási megbízási szerződést kíván kötni a Mancsmentő Állatvédő 
Egyesülettel. Ezen feladat ellátására vonatkozóan külön részletes 
tájékoztatás kerül közzétételre. A megváltozott jogi előírások 2022. 

július 1-től kötelezik az önkormányzatot a feladat ellátására.
Püspökladány Gazdasági Ellátó Szervezetét érintő utóbbi döntések 
miatt a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát át kellett dol-
gozni, amit a képviselő-testület elfogadott.
Szociális támogatásokkal kapcsolatosan mind jövedelemhatár, mind 
ellátási támogatás emelésére került sor rendeletmódosítással. Bővebb 
információ a városi honlapon és a Szociális Gondoskodási Irodán ér-
hető el.
A 2022/2023-as nevelési évben indítandó óvodai csoportokról és a 
maximális csoportlétszám átlépéséről is döntöttek a képviselők. Így 
az óvodai csoportra megállapított maximális létszám, a nevelési év 
indításánál, a fenntartó önkormányzat engedélyével legfeljebb húsz 
százalékkal átléphető. A tagintézményben indítandó csoportok száma 
a következő:

Tagintézmény  Indítandó csoportok száma
Katica Tagóvoda   4
Fészek Tagóvoda   2
Mezeivirág Tagóvoda  3
Árpád Tagóvoda   2
Napfény Tagóvoda  4
Szivárvány Tagóvoda  2
Nyitnikék Tagóvoda  4
Összesen:   21

2022. július 1-től emelkednek a képviselői tiszteletdíjak. Az emelke-
dés mértéke közel 20%.
Az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében, rend-
kívüli támogatási igényt nyújt be az önkormányzat 2022. június 30-
ig. Az igényelt támogatási összeg a meghatározott jogszabályok alap-
ján egyeztetés alatt áll.
A városban építendő tanuszoda megvalósítása érdekében megállapo-
dás kerül aláírásra a Nemzeti Sportközpontokkal.
A KÖZKÉV elnevezésű telephelyen tárolt betontörmelék törésére 
megállapodás kerül aláírásra az APRÍTÓ 08 Kft.-vel, akit a munka 
elvégzése fejében a haszon anyag 50%-a illeti meg.
A Városi Köztemető VI. parcellájának megnyitása érdekében, az 
önkormányzat megállapodást kíván kötni egy vállalkozó céggel, aki 
ezzel az elismert tartozását rendezi az önkormányzat felé. A munkák 
elvégzésére útalap építésre és esetleges telep-terület rendezésre irá-
nyulnának.
Lakossági kezdeményezésre zártkerti közterület elnevezésre került 
sor.
A kialakítandó ipari parkkal és a tanuszodával kapcsolatosan tele-
pülésrendezési eszközök módosításáról döntött a képviselő-testület, 
majd az ülés végén zárt tárgyaláson szolgálati lakások bérbeadásáról 
született döntés.

Keserű László
jegyző

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK: 
Tóth Lajos polgármester - minden szerdán 13-16 óra között, a Pol-
gármesteri Hivatalban; E-mail: polgarmester@puspokadany.hu (Idő-
pont foglalási lehetőség: Püspökladány Önkormányzat applikáció)
Vadász Ferenc alpolgármester elérhetősége: vadasz.ferenc@pus-
pokladany.hu (Időpont foglalási lehetőség: Püspökladány Önkor-
mányzat applikáció)
Borsos László alpolgármester elérhetősége: borsos.laszlo@puspok-
ladany.hu (Időpont foglalási lehetőség: Püspökladány Önkormányzat 
applikáció)
Ferenczik György önkormányzati képviselő elérhetősége: ferenczik.
gyorgy@puspokladany.hu
Győrfi Lajos önkormányzati képviselő elérhetősége: gyorfi.lajos@
puspokladany.hu 

Ráczné Fekete Ilona önkormányzati képviselő elérhetősége: raczne.
feketeilona@puspokladany.hu
Balázs Sándor önkormányzati képviselő elérhetőségei: 
b.sandor1965@freemail.hu; Tel. szám: 06-20/319-3091
Matkóné Dr. Antos Bernadett önkormányzati képviselő elérhetősé-
ge: matkone.antosbernadett@puspokladany.hu
Ráczné Hegedűs Ilona önkormányzati képviselő elérhetősége: he-
gedusilona67@gmail.com  
Kiss Zsigmond önkormányzati képviselő elérhetősége: blueing@
freemail.hu; Tel. szám: 06-20/934-3849 
Horváth Ádám önkormányzati képviselő elérhetősége: horvath.
adam@puspokladany.hu
Varga Zoltán önkormányzati képviselő elérhetősége: vargazoltan@
puspokladany.hu 
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Megkezdődtek a birkózó edzőcsarnok építési munkálatai
 2019 végén zajlottak le azok a tárgyalások a Püspök-
ladányi Nehézatlétikai Sportegyesület, valamint a Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
között, melyek eredményeként idén végre megépülhet a birkó-
zócsarnok Püspökladányban. 2022. május 10-én megtörtént a 
munkaterület átadása a Gellér Sándor Sportcentrum melletti 
füves területen, a részletekről Vadász Ferenc alpolgármester 
nyilatkozott lapunknak.

 - Most végre elérkeztünk egy nagyon fontos mérföldkőhöz. Meg-
történt a munkaterület átadása, ez tulajdonképpen egy adminiszt-
rációs aktus, ami mindenképpen szükséges a beruházás megkez-
déséhez. Fontos része a történetnek, hogy az összes előkészítő 
folyamatot a BMSK ügynökség intézte, az önkormányzatnak, mint 
a terület tulajdonosának annyi a dolga, hogy a munkaterületet és 

a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítsa. Nagyon örü-
lünk annak, hogy ez a beruházás megvalósulhat, hiszen a nehézat-
létikai sportegyesületünket minden eszközzel segíteni akarjuk. Az 
egyesület megérdemli a támogatást, világraszóló eredményeket 
mutatnak fel – mondta el Vadász Ferenc.
A birkózó edzések jelenleg a Gellér Sándor Sportcentrumban zaj-
lanak, heti három alkalommal. Ez a szakosztályok számára sok 
kényelmetlenséggel jár, melyek kiküszöbölhetőek lesznek a saját 
edzőcsarnok megépülésével, mondta el kérdésünkre Szabó Ben-
ce, a ladányi birkózók edzője.
 - Nagyon régóta várunk már a csarnokra, voltak hullámvölgyek, 
egy kicsit le is mondtunk róla, de a birkózás is arról szól, hogy 
soha nem adjuk fel. Nem adtuk fel és szerencsére sikerült. Jelen-
leg összevont korosztállyal dolgozunk, az edzőcsarnok lehetőséget 
fog adni a korosztályok bontására, tehát mindenkivel úgy fogunk 
tudni dolgozni, ahogy a korosztálya igényli. Ez a nagyoknál akár 
több edzést is fog jelenteni. A csarnokban lesz két darab 12x12-
es, vagyis verseny méretű szőnyeg fixen lerakva, így negyven fő 
kényelmesen tud majd birkózni, tökéletes edzést tudunk végezni 
– tette hozzá Szabó Bence.
A közelmúltban elkezdődött a munkavégzés a területen, a kivitele-
zőnek nyolc hónap áll rendelkezésére a munkálatok befejezésére.

P.N.

Honvéd Kadét Program – új képzés indul a helyi középiskolában
 A BSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és 
Szakképző Iskolába jelentkezők egy új képzési formát vá-
laszthatnak: a Honvéd Kadét Programot. Az együttműködési 
megállapodást június 8-án írták alá a felek.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnázi-
um, Technikum és Szakképző Iskola csatlakozott a Honvédelmi 
Minisztérium által indított, ún. Honvéd Kadét Programhoz, mely 
szerződés egyrészt az intézmény, másrészt a Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum és a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal 
Területvédelmi Ezred között jött létre. 
A Polgármesteri Hivatal épületében került sor az együttműködé-
si megállapodás aláírására, ünnepélyes keretek között. A Honvéd 
Kadét Program 2017-ben jött létre, s elsődleges célkitűzése a ha-
zafias- és honvédelmi nevelés megvalósítása a köznevelés, a szak-
képzés keretein belül.
A rendezvényt Tóth Lajos polgármester nyitotta meg, kifejezve 
örömét, elismerését az újfajta képzés iránt. 
A jelenlévők meghallgathatták a helyi középiskola diákja, Nagy 
Réka előadásában Farkas Imre: A kis kadét című versét, majd az 
intézmény kórusa következett.
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója, Pelyhéné 
Bartha Irén beszédében hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a 
munkaerő-piac igényeihez igazodó munkaerő utánpótlást bizto-
sítsanak, illetve képzési palettájukkal, sokféle választási lehetősé-
gük legyen a fiataloknak. 
A BSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző 
Iskola igazgatója, Ferenczik György arról beszélt, hogy a diáko-
kat szakmaszeretetre, önálló munkavégzésre, felelősségtudatra 
nevelik. Az igazgató a későbbiekben lapunknak elmondta, nem 
egy önálló képzési forma lesz a kadét program: - A jelentkezők 
szakmát választhatnak a technikumi képzés formájában, tehát 
érettségit adó képzésbe kell jelentkezniük, illetve a gimnáziumi 
képzést választók is megjelölhetik a Honvéd Kadét Programot. 

Közös óráik lesznek, ami heti egy-két alkalmat jelent - mondta Fe-
renczik György, majd hozzátette, nem külsős oktatók tartják majd 
az órákat, hanem az iskola pedagógusai, akik képzéseken vesznek 
részt a programmal kapcsolatban. 
Vantal Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal 
Területvédelmi Ezred ezredparancsnoka elmondta, hogy immár 
a 49. intézmény csatlakozott az ezred vonatkozásában a Honvéd 
Kadét Programhoz.
Az együttműködési megállapodást aláírta a Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum részéről Pelyhéné Bartha Irén főigazgató és 
Papp Gábor kancellár, valamint Ferenczik György igazgató és 
Vantal Zsolt ezredes. Az aláírást követően, Almási László alez-
redes, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező 
és Kulturális Főosztály Honvédelmi Nevelési és Ifjúságstratégiai 
Osztály osztályvezetője, dísztanúsítványt és emléktáblát adott át 
Ferenczik György igazgatónak.
Az esemény zárásaként Vadász Ferenc alpolgármester mondott 
pohárköszöntőt.

R.E.
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Új elnöke van a Magyar Vöröskereszt
Püspökladány Területi Szervezetének

 Ez év elején kapta a felkérést Vadász Ferenc a Ma-
gyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei igazgatójától, hogy 
legyen a Püspökladány Területi Szervezet vezetője és vigye 
tovább azt a kiemelkedő tevékenységet, szellemiséget, melyet 
néhai dr. Rákosi Endre főorvos végzett több évtizeden át.
Vadász Ferenc elmondta: nagy meglepetés, s egyben megtisztelte-
tés volt számára a felkérés, melyet örömmel fogadott el. Szeretné 
méltóképpen tovább építeni azt az utat, melyet a főorvos meg-
alapozott. Fontosnak tartotta kihangsúlyozni: a Magyar Vörös-
kereszt pártoktól, politikától mentes szervezet, így a felkérést is 
magánemberként kapta, nem mint alpolgármester. A Vöröskereszt 

leginkább karitatív tevékenységet folytat, így ez az, ami kapcsán 
közreműködhet a szervezet munkájában. 
Vadász Ferenc továbbá elmondta, május 21-én egy nagyszabású 
rendezvényen vett részt Szajolban. Ennek keretében került meg-
rendezésre a Humanitárius Települések 10. országos találkozója, 
ahol - az elsősegély szervezetében dolgozóknak, valamit olyan 
civil szervezeteknek, akik részt vesznek a segítségnyújtásban ez-
zel segítve a Vöröskereszt munkáját - számos elismerés átadására 
került sor. 

AKM

Győztek a püspökladányi tűzoltók az
országos kismotorfecskendő-szerelő versenyen

 Az országos kismotorfecskendő-szerelő versenyen a 
püspökladányi tűzoltók remekeltek, országos bajnokok let-
tek: 30,07 mp alatt teljesítették a feladatokat.

Április 22-én, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
kismotorfecskendő-szerelő versenyének Csókakő adott otthont. 9 
megye, illetve a főváros csapata állt rajthoz, s a küzdelem Hajdú-
Bihar megye győzelmével zárult. Hogy pontosítsunk, a püspökla-
dányi tűzoltók lettek a magyar bajnokok.

A megmérettetés célja, hogy az ország mentő tűzvédelmét ellá-
tó hivatásos tűzoltók csapatai versenyszerű körülmények között 
mérhessék össze felkészültségüket. A püspökladányi csapat az 
elmúlt évek során már többször bizonyította tudását - tudtuk meg 
Kiss Lajos tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelőtől, a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségén.
A bajnokcsapat egyik tagja, Fegyverneki Máté tűzoltó főtörzsőr-
mester elmondta, szoros volt a verseny, s a legnagyobb csata Pest-
megye tűzoltóival volt, akikkel évek óta mondhatni hadban áll-
nak, hiszen egy nagyon jól felkészült, képzett csapatról van szó. 
Az sem könnyítette meg a versenyzők helyzetét, hogy orkán erejű 
szél volt és esett az eső. Fegyverneki Máté azt is elmondta, hogy 
rendszeresen gyakorolnak a laktanyában, és a 7 csapattagnak tű-
pontosan kell együtt dolgoznia a siker érdekében.
2022 folyamán még számos megmérettetés vár a püspökladányi 
tűzoltókra: - A következő verseny június első hétvégéjén lesz. Ez 
a versenysorozat 9 helyszínt foglal magába. Ebből a legjobb 5 
eredmény fog számítani az országos összesített ponteredményben 
- mondta Kiss Lajos tűzoltó alezredes.
További sok sikert kívánunk a püspökladányi tűzoltócsapatnak!

R.E.

Megnyílt a Morzsi Állatorvosi Rendelő
 Megnyitotta kapuit a kis házi kedvencek előtt a Morzsi 
Állatorvosi Rendelő, a Dózsa utca 20. szám alatt.
Május 16-án nyílt meg a Morzsi Állatorvosi Rendelő Püspökla-
dányban, ahol dr. Bácsó Balázs állatorvos és asszisztense várja a kis 
betegeket. A doktor lapunknak elmondta, 2020 januárjában kezdték 
el a rendelő kialakítását. Társállatok alapellátását végzik, s szolgál-
tatásaik közé tartozik többek között oltások adása, vakcinázás, be-
tegvizsgálat, különféle tesztek elvégzése.
Az állatorvos elmondta, hogy a későbbiekben szeretnék bővíteni fel-
adatellátásukat a testfelszíni műtétek elvégzésével. Addig is, olyan 
jellegű beavatkozásokat tudnak tenni, mint például tályog megnyi-
tása, kisebb traumás sérülések ellátása. Laborvizsgálatot úgy tudnak 
végezni, hogy a mintavételt követően, elküldik elemzésre a mintát. 
Szintén terveik között szerepel egy laborkészülék, illetve egy ultra-
hang készülék beszerzése. 
Azok, akik nem tudják elhozni kedvencüket a rendelőbe, természe-
tesen házhoz is kimegy hozzájuk a doktor. Telefonos elérhetőség: 
06-30/966-6266.

R.E.
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Nyirkos Tibor szobrának avató ünnepsége a helyi középiskolában
 Nyirkos Tibor egykori tanár, iskolaigazgató mell-
szobrának és pályáját bemutató emléktáblájának ünnepélyes 
avatójára került sor május 28-án, a helyi középiskolában. A 
Karacsos Öregdiákok Egyesülete szervezésében megvalósult 
ünnepségen egykori pályatársai, kollégái, tanítványai emlé-
keztek meg a Karacs Ferenc Gimnázium karizmatikus peda-
gógusáról, vezetőjéről.

A kezdeményezésről, valamint az egyesület munkájáról Forrainé 
Gasparik Erzsébet egyesületi elnököt kérdeztük.
 - A Karacsos Öregdiákok Egyesülete 2010-ben alakult Sárvári 
János kezdeményezésére, azokból a kollégákból és egykori diá-
kokból, akik fontosnak tartották, hogy a korszak meghatározó ha-
gyományait ápolják, kiemelkedő tanáraira emlékezzenek. Szinte 
minden évben van az egyesületnek valamilyen vállalkozása, ha 
szétnézünk az iskola aulájában, láthatjuk a működésünk eredmé-
nyeit. Úgy gondolom, hogy ennek az intézménynek Nyirkos Tibor 
volt a legnagyobb formátumú vezetője és tanára. A tavaly augusz-
tusi közgyűlésünkön döntöttünk úgy, hogy belevágunk abba a vál-

lalkozásba, hogy igazgató úr mellszobrot kapjon. Hittünk ebben a 
kezdeményezésben, nagyon sokan támogatták ezt a célunkat, így 
megvalósulhatott az alkotás. Ez lett az egyesületünk legjelentő-
sebb vállalkozása – mondta el lapunknak Forrainé Gasparik Er-
zsébet.
Az ünnepség elején Horváth Richárd csellójátékát hallgathatták 
meg a jelenlévők, majd sor került a Győrfi Lajos által készített 
mellszobor és a Győrfi Ádám által készített emléktábla leleple-
zésére. A szobrászművészeket és alkotásaikat Prokai Gábor mű-
vészettörténész, a Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Osztá-
lyának vezetője mutatta be, Nyirkos Tibor életét és munkásságát 
Forrainé Gasparik Erzsébet, a Karacsos Öregdiákok Egyesületé-
nek elnöke idézte fel az eseményen.
A rendezvény további részében felszólalásokat hallhattak az egy-
begyűltek. Elsőként a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 
képviselője, Cs. Nagy Gábor mondott emlékező, méltató beszé-
det, ezután Tóth Lajos polgármester, a középiskola egykori tanára 
osztotta meg gondolatait. A polgármester beszéde után Ferenczik 
György, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc 
Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola igazgatója és dr. 
Czirják László reumatológus-immunológus professzor, a gimná-
zium egykori tanulója szólalt fel.
Nyirkos Tibor 28 évig, 1967-től 1995-ig volt a Karacs Ferenc 
Gimnázium igazgatója. Aktív pályafutásának befejeztével sem 
szakadt meg az iskolával, oktatással való kapcsolata. 1997-től ak-
tív tagja volt a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesületnek, 2002-
től közreműködött a Pedagógusok arcképcsarnoka kiadványsoro-
zat szerkesztőbizottságában, tucatnyi arcképvázlat írása fűződik 
a nevéhez.

P.N.

Városi megemlékezés a Trianon emlékműnél
 102 éve írták alá a trianoni szégyendiktátumot Ver-
saielles-ban. Mint minden évben, idén is Nagy-Magyarország 
szerte tartottak megemlékezéseket. Június 4-ét a Magyar Or-
szággyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvá-
nította.
2022. június 4-én 16 óra 32 perckor, a püspökladányi harangok is 
megszólaltak, s a református templom kertjében, a Trianon em-
lékműnél összegyűlt kis csoport tagjai lehajtott fejjel gondoltak 
az anyaországtól elszakított területeken élőkre... 
A harangszót követően, a Himnusz eléneklése után, Aradvári-
Varga Emma, a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola 
7.a osztályos tanulója szavalta el Tamás István: Tied ez az ország 
című versét.
Ezt követően, Tóth Lajos polgármester osztotta meg gondolatait a 
jelenlévőkkel. Álljon itt egy részlet a beszédéből:
„Trianon 102. évfordulóján, az orosz-ukrán háború 101. nap-
ját jegyezzük. Egy fegyveres konfliktus Európában, amiről úgy 
hittük, nem következhet be. Ennek kapcsán felelős politikusok 
nyilatkoznak világszerte szuverenitásról, békéről, világrendről. 
Olaf Scholz német kancellár még az első rakétatámadások előtt 
a következőket mondta: „Csak akkor lehet megőrizni a békét Eu-
rópában, ha mindenki elfogadja, hogy nem lehet átrajzolni a kon-
tinens országainak határait.” Nekünk, magyaroknak keserédes az 
efféle véleményekkel szembesülni, hiszen 102 esztendővel ezelőtt 
éppen úgy kényszerítették ki, erőszakolták ránk a békét, hogy át-
rajzolták az határokat, miközben megcsonkították a mi gyönyörű 
országunkat.

A Pesti Napló így tudósított a békeszerződés aláírásáról: „Ma te-
hát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses 
Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, iparkodó 
Temesvárt, vértanúk városát, Aradot, és a többit mind, felnevelt 
kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. Ma 
hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes em-
bert és béklyókat raktak dolgos két kezünkre. És a világ urai ma 
azt hiszik, hogy befejezték művüket, hogy kifosztva, kirabolva, 
elvérezve és megcsonkítva már csak egy papírlapot kell ránk bo-
rítaniuk szemfedőnek.”
A szemfedőnk pedig súlyos teherként nehezedett, nehezedik ránk 
mind a mai napig, hiszen elveszítettük területeink kétharmadát. 
Ezáltal megfosztottak bennünket az ásványi nyersanyagforrása-
ink, energiahordozóink, nehéz- és könnyűipari gyáraink, vasút-
hálózatunk és turisztikai értékeink nagy részétől. Elveszítettünk 
számos egyetemet, múzeumot, könyvtárat, nemzeti emlékhelyet 
és iskolát. De ez mind semmi ahhoz képest, hogy 3 millió ma-
gyar lett egyszeriben hontalan. Idegen, mi több, nem kívánatos 
kisebbség a szülőföldjén, amelyet egész életében az otthonának, a 
hazájának vallott. Ez a mi nemzeti tragédiánk.
Folyamatosan tartom a kapcsolatot a magyar ajkú testvértelepülé-
seinkkel, Makfalvával és Szalókával, így, ha nem is saját tapasz-
talatból, de első kézből tudom, hogy milyen az élet az elszakí-
tott területeken magyarként. Tudom, hogy mit jelent számukra 
a magyar himnusz, a nemzetiszín lobogó vagy éppen a nemzeti 
összetartozás napja. Igyekszünk a szürke hétköznapokban is gon-
dolni rájuk, segíteni őket, mégis minden évben június 4-e az a 
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Szabó Balázs Bandája koncert a szabadtéri színpadon
 A Szabó Balázs Bandája zenekar hangulatos kon-
certjén vehettek részt azok az érdeklődők, akik június 4-én 
ellátogattak a Dorogi Márton Művelődési Központ szabadtéri 
színpadához. A tetétleni származású, püspökladányi kötődésű 
multiinstrumentalista-frontember nevével fémjelzett csapat 
10 évvel ezelőtt lépett fel először Püspökladányban. Az éne-
kes-dalszerző kérdésünkre elmondta, mindig jó érzés haza-
jönni egy-egy ilyen alkalomra.
- Hála a jó égnek, hogy nem először, és bízom benne, hogy nem 
utoljára vagyunk itt, Püspökladányban. Jó sok év eltelt, mióta 
utoljára itt játszottunk, már hetek óta izgatottan vártuk ezt a kon-
certet. Mindig egy ünnep, ha az ember hazai tájegységre jön, és 
otthon játszhat.
- 2019-ben jelentkezett utoljára lemezzel a zenekar. Készülnek 
új dalok, várható új anyag a közeljövőben?
- Tervek mindig vannak, amikor megjelenik egy lemez, már más-
nap azon forgatja az ember a gondolatmenetét, hogy hogyan lehet 
ezt a dolgot továbbfűzni a későbbiekben. Az elmúlt csendes évek 
alatt sok minden vázolódott, íródott és történt a zenekar háza táján, 
amit a közönségünk még nem láthatott. Reméljük, hogy most már 
szépen lassan, egyre inkább kinyitjuk ezt a fiókot és egyre több 
dolgot tudunk belőle megmutatni. Nagyon bízom benne, hogy ha-
marosan meg tudjuk mutatni, milyen kis „gyereket” faragtunk, és 

ha útjára engedjük, reméljük, mindenkinek a boldogságára lesz.
- Mi a csapat tapasztalata, mennyire könnyű – vagy nehéz – 
átadni a versekben, népzenében rejlő értékeket a fiatalabb 
generációnak?
 - Azt hiszem, hogy az irodalomnak, a verseknek mindig is jót 
tett, ha zenével is meg tudtak szólalni. Magam is úgy nőttem fel, 
hogy rengeteg olyan muzsikát hallgattam, ami alapvetően versek-
ből született, ez pedig az egész gyerekkoromat és tinédzserkoro-
mat meghatározta. Nyilván vannak, akiket ez nem vonz, de azt 

nap, amikor ténylegesen egyszerre dobban minden magyar szív 
határainkon innen és túl. A világon bárhol. Hiszen ahogy a költő 
mondja: „Magyar az, akinek fáj Trianon.”
Tisztelt Jelenlévők! Városvezetőként naponta iratok százait írom 
alá. Nem ritkán fontos, Püspökladány számára meghatározó do-
kumentumokat. Mindig a legjobb szándék vezérel, és hiszem, 
hogy lesz pozitív hozadéka még a legnehezebb döntéseknek is. 
Mindezt csak azért mondtam el, mert tudom, hogy bizonyos ira-
tok aláírása mekkora terhet jelent. Ennek ellenére megbecsülni 
sem tudom azt, hogy milyen helyzetben lehetett Benárd Ágost 
népjóléti- és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alf-
réd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter azon a napon, 
102 évvel ezelőtt, délután 16 óra 32 perckor, amikor aláíratták 
velük a szégyendiktátumot. 
A vonat indulása előtt Benárd miniszter ezt nyilatkozta az Egri 
Népújságnak: „Elképzelhető, hogy a legfájdalmasabb lelkiálla-
potban indulok ezen útra, hogy aláírjam a békeszerződésnek ne-
vezett önkényes határozatot, azonban azzal a határozott meggyő-
ződéssel írom alá, hogy ez nem a mi hősi halálunk megpecsételése 
lesz, hanem örökös memento, mely kétszeres munkára és kitartás-
ra fog serkenteni mindenkit, aki magyar, hogy tetszhalálunkból 
ismét életre keljünk.”
Ismét a Pesti Napló hasábjairól idézek: „Elképzelhető-e ilyen bar-
bárság, ilyen természetellenesség? Elhatározni elhatározhatják, 
az a két magyar ember, akit politikai tekintetek és megfontolások 
abba a szerencsétlen helyzetbe kényszerítettek, hogy nevüket a 
világtörténelem leghitványabb aktusa alá odakaparitsák, valóban 
odakaprithatják, de végre lehet-e ilyesmit hajtani? Végre lehet-e 
ilyesmit hajtani, ha az elmúlt évszázadok azt kiáltják, hogy nem, 
ha az élő milliók karjukat és mellüket nekifeszítve azt sziszegik, 
hogy nem, ha az együvé tartozni akaró hegyláncok azt riadozzák, 
hogy nem, ha a magyar róna felé igyekvő folyók azt zúgják, hogy 
nem?! Bizony nem lehet. Olyan hatalom nincs, amely a természet 
törvényeit véges emberi ésszel egyszerűen kitörölje a természet 
könyvéből.”
Az előbbi gondolatsor éppen 102 évvel ezelőtt jelent meg nyomta-
tásban, de úgy vélem, ma sem találnánk egyetlenegy igaz magyar 

embert sem, aki ne értene egyet vele. Papíron igen, de a szívek-
ben, a lelkekben, a természetben nem lehet egy efféle barbárságot 
végrehajtani. Élő bizonyítéka ennek a mai nap, és minden egyes 
alkalom, amikor a magyarok összegyűlnek a nemzeti lobogó, egy 
emlékmű, egy emlékhely körül, vagy éppen csupán egy nemzeti 
jelképet, egy fotót szorongatva hazagondolnak. Hiszen lélekben 
minden magyar itthon van. Még akkor is, ha ezt a befogadó orszá-
gok nem akarják elismerni, és mindent elkövetnek, hogy elnyom-
ják, kiirtsák a nemzeti öntudatukat. 
Ugyanakkor, a magyar nép történelme során százszor, ezerszer 
bebizonyította már, hogy semmiféle hatalom, önkény vagy meg-
torlás nem tudja megtörni azt a szent akaratot, amelyet nemes 
egyszerűséggel így hívunk: magyar nemzeti összetartozás.”
A felemelő szavak elhangzása után, az Erőss Lajos Református 
Általános Iskola gyermekkórusának műsorát hallgathatták meg a 
jelenlévők. A tanulók előadását követően, Bökő Péter katolikus 
plébános, majd Pella Pál református lelkipásztor mondta el meg-
emlékező beszédét. 
A megjelentek elhelyezték virágaikat, koszorúikat az emlékmű 
lábánál, majd közösen elénekelték a Szózatot és a Székely him-
nuszt. Ezzel véget ért a hivatalos megemlékezés. 

R.E.
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Programkalauz 
 El kellene menni valahova... Ez a mondat családi kör-
ben sokszor elhangzik nyaranta, és bizonyosan idén is így lesz. 
Azonban az, aki nem vágyik feltétlenül messzi tájakra, itthon 
is találhat magának megfelelő szórakozási lehetőséget.
A Püspökladányi Tájékoztató Központ számos családi-, illetve 
fiataloknak szóló programot szervezett a nyárra. Ízelítő rendez-
vényeinkből:
Június 25-én egy szabadtéri diszkóval ünnepeljük meg, hogy 10 
éves lett az Ifjúsági Ház. A hangulatról DJ Arbee, illetve Big Ste-
ve gondoskodik majd.
Szintén június 25-én lesz a Múzeumok Éjszakája a Karacs Fe-
renc Múzeumban. A délután 4 órától kezdődő rendezvény kiváló 
családi program, hiszen amíg a szülők megtekintik a tárlatokat, 
addig a gyerekek a dupla csúszdás ugrálóváron tölthetnek el jó 
néhány vidám percet.
Július 1-jén a rock fog dübörögni a szabadtéri színpadon, sok év 
után újra KabinLáz koncert lesz. De itt lesz velünk a Dying Wish, 
a Radar és az ikon, Kalapács József is.
Július 3-án az Ifjúsági Házba várjuk a legó szerelemeseit, kortól 
függetlenül. Több ezer legóból lehet aznap kreatívkodni, de az 
alkotók versenybe is szállhatnak. 

Július 5-én a Domján Edit és Szécsi Pál szerelmét feldolgozó 
zenés színművet láthatja a színházkedvelő közönség a szabadtéri 
színpadon. A Déryné Programnak köszönhetően az előadás ingye-
nesen látogatható.
Július 16-án napközben a művelődési központba, este pedig az 
Ifjúsági Ház udvarára várjuk a mozi szerelmeseit. Aki ellátogat a 
kerti-moziba, az Elvis Presley életéről szóló filmet nézheti meg, 
méghozzá egy 6x4 méteres vásznon.
Július 30-án pedig két éves kihagyás után újra Kakasfőző Feszti-
vál lesz a strand előtti területen. Számos kísérőprogrammal, vala-
mint Magyar Rózsa, Sólymok és Hooligans koncerttel várjuk az 
érdeklődőket. A sztárszakács aznap Bóza Roland lesz.
És ez még csak a július. A rendezvényekről részletes információk 
találhatóak többek között a Püspökladány Önkormányzat appli-
káció rendezvények menüpontjában, valamint a Dorogi Márton 
Művelődési Központ Facebook-oldalán.

Töltsük együtt a nyarat!
Galiné Mile Andrea

intézményvezető

hiszem, az mindenképpen jó, ha az irodalom órán kívül is eljut 
a fiatalokhoz. Egyébként látjuk azt, hogy a versek hogyan élik 
az életüket a hétköznapokban, hogyan vannak jelen fesztiválokon 
vagy a fülhallgatóban a villamoson, az utcán vagy éppen futás 
közben. Azt gondolom, mindig is ér verseket megzenésíteni. Ez 
is egy olyan műfaj, mint a népzene, hogy nem szabad múzeumba 
tenni és úgy tekinteni rá, mint egy érinthetetlen dologra, ami csak 
a tankönyvbe való, hanem igenis éli mind a mai napig az életét, 
járja a saját útját. Ennek a folyamatnak szerintem nem szabad gá-
tat vetni. Az irodalom és a népzene is állandóan jelen van, fejlődik 
és fonódik, s hogy erre éppen mikor, ki, mennyire kapja fel a fejét, 

ez is egy természetes folyamat. Vannak évek, amikor kicsit több 
reflektorfény vetül rá, vannak évek, amikor kevesebb, de minden-
képpen örülök annak, hogy évről évre meg tud újulni - még akkor 
is, ha hol többen, hol kevesebben kíváncsiak rá.
A zenekar a nyári szezonban több nagy rendezvényen is látható 
lesz, fellépnek többek között Debrecenben, a Campus Fesztivá-
lon, Kapolcson, a Művészetek Völgye Fesztiválon és a Velencei-
tó melletti Sukorón, az EFOTT-on.

facebook.com/szabobalazsbandaja
P.N.

Városi Gyermeknap
 Május utolsó vasárnapján egész napos programok 
várták a gyerekeket és szüleiket a Sárrét Kincse Püspökladá-
nyi Gyógy- és Strandfürdő területén, a Városi Gyermeknap 
alkalmából.

Bár a kissé őszies időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, azért 
szép számú közönség várta a színpadi fellépőket, illetve vett részt 
a kísérőprogramokon, úgy mint lufihajtogatás, arcfestés, csillám-
tetoválás, kézműves foglalkozás és még sorolhatnánk... 
A gyermeknapi rendezvény az ún. humán pályázatnak köszönhe-
tően valósulhatott meg. A színpadon 10 órától indult meg az élet, 
és rögtön a Tádé Néptáncegyüttes tagjainak műsorát tekinthették 
meg a jelenlévők. Szintén a műfajnál maradva, a Csimpolya Nép-
táncegyüttes táncosai is megmutatták tudásukat.
A Városi Gyermeknapnak volt egy különleges fellépő csoportja, a 
lengyel Tudrusz Néptánccsoport, akik Kraśnik Járásból érkeztek 
Püspökladányba, a járás vezetőivel együtt. Az előadást követően, 

Tóth Lajos polgármester és Andrzej Rolla, Kraśniki Sztaroszta, 
Kraśniki Járási Önkormányzat vezető köszöntötte a megjelente-
ket, örömét fejezve ki a két település kulturális együttműködésé-
nek. A fordításban Győrfi Lajos önkormányzati képviselő volt a 
lengyel küldöttek segítségére.
A köszöntő beszédeket követően, az Írisz Mazsorett Csoport káp-
ráztatta el a közönséget, majd a Dalma Dance Club tagjai léptek 
fel. Ismét egy kis dance aorebik következett, mégpedig a Kálvin 
Téri Általános Iskola tanulóitól.
A gyerekek színpadi játékokban vehettek részt, s különféle nye-
reményekkel térhettek haza. A Kalózok Kincse elnevezésű inte-
raktív műsort nagyon élvezték, sőt a Madársuli bemutatóján sok 
érdekes információval gazdagodtak. A Városi Gyermeknapot 
Masni és Pocó gyermekkoncertje zárta. Az egész napos, változa-
tos műsorok, programok kapcsán kikapcsolódhattak a gyerekek 
és szüleik egyaránt. 

R.E.
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Gyermeknapot tartottak a Mezeivirág Óvodában
 Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték meg a gyer-
meknapot az újtelepi Mezeivirág Óvodában június 3-án. Az 
óvoda pedagógusai változatos programokkal várták az óvo-
dába járó gyerekeket és szüleiket. 

- Minden évben megrendezzük ezt az eseményt. Sajnos, az elmúlt 
két évben nem valósulhatott meg, illetve egyéb rendezvényein-
ket is csak szűk körben tarthattunk meg. Nagyon örülünk, hogy 
idén újra meg tudtuk rendezni a gyermeknapot, hiszen azt az elvet 
valljuk, hogy minél több élményhez és örömforráshoz juttassuk a 
gyermekeket. Ez napi szinten jelen is van az életünkben, valamint 
az óvoda és a család kapcsolata is kiemelten fontos számunkra. 
Ez a program még jobban megerősíti ezt - mondta el Ferenczi 
Marianna Kinga, az óvoda vezetője. 
A rendezvényt a nagycsoportos gyermekek és az óvónénik „Nya-
kigláb, Csupaháj és Málészáj” című közös meseelőadása nyitotta 
meg, kísérőprogram gyanánt pedig ugrálóvár, pónilovaglás, haj-
fonás, aszfaltrajzolási lehetőség, valamint hajfonás és lufihajtoga-
tás is várta az ovisokat.

AKM 

Országos szintű horgászversenynek adott otthont az 5-ös számú horgásztó
 A Magyar Országos Horgász Szövetség VII. Method 
Feeder OB 9. elődöntőjét rendezték meg  a püspökladányi 
5-ös számú horgásztavon.
Május 14-15-én lezajlott a Magyar Országos Horgász Szövetség 
által szervezett, VII. Method Feeder OB 9. elődöntője. 40 ver-
senyző, az ország különböző pontjairól érkezve mérette meg hor-
gásztudását. 
Polyák Csaba, a MOHOSZ Versenysport Szakiroda versenysport 
szakügyintézője elmondta, hogy ebben a szakágban összesen 10 
elődöntőt rendeznek, s a püspökladányi helyszínre túljelentkezés 
volt. 
Márkus Gábortól, a Püspökladányi Horgász Egyesület elnökétől 
megtudtuk, hogy a szigorú szabályokkal tűzdelt verseny elindí-
tása szombat reggel lezajlott, s az előző két napos edzésen a ver-
senyzők ismerkedtek a tó adottságaival. Márkus Gábor továbbá 
elmondta, megtiszteltetés számukra, hogy otthont adhatnak a ver-
senynek. 
A verseny számos előkészülettel járt a helyiek számára, hiszen 
meg kellett tisztítaniuk a tó környékét, s a megmérettetés ideje 
alatt szintén segítettek a kifogott halak mérésében - mondta Szabó 
Lajos, az 5-ös számú tó tógazdája.
A versenyzők lázasan dolgoztak, szerencsére, a szemtanúi lehet-
tünk néhány szép fogásnak is. A horgászokat nem akartuk zavar-

ni, így segítőiket kérdeztük eddigi tapasztalataikról: egyöntetűen 
dicsérték a tavat, mint versenyhelyszínt, illetve a halállományt.
A verseny második napján nagy volt a hőség, s a tó pontyai nem 
igazán akartak horogra akadni, de a horgászok így is vették az 
akadályokat. Szép eredmények születtek!
A VII. Method Feeder OB 9. elődöntőjének eredményeit megte-
kinthetik a Magyar Országos Horgász Szövetség internetes olda-
lán. 

R.E.

„A lélek mélységei” - Csendes Júlia verseskötete
 A közelmúltban jelent meg Csendes Júlia - a helyi kö-
zépiskola pedagógusa - verseskötete „A lélek mélységei” cím-
mel, 100 verset tartalmazva.
A kötet kapcsán beszélgettünk a szerzővel. 
- Mikor és hogyan jött az életedbe a versírás?
- Igazából nehéz meghatározni azt az időpontot, amikor elkez-
dődött bennem a vágy, illetve megszületett az ihlet ahhoz, hogy 
írjak. Volt egy nagyszerű művészlélek apukám, aki már egészen 
kislánykoromban Petőfi-verseket szavalt otthon, és én is követtem 
a példáját. Az írás, talán alsó tagozatban, negyedik osztály körül 
kezdődött, akkor kis mesékkel kezdtem. Volt egy nagyszerű osz-
tályfőnököm, aki támogatott ebben és meseíró pályázatokat írtunk 
együtt. Germán Mária tanárnő már sajnos nem él, de ő volt az, aki 
még a lakására is elhívott, és ott adott nekem különböző instruk-
ciókat. Igazából így kezdődött.
Szavaló versenyeken rendszeresen megjelentem, illetve Shake-

speare-t és Leonardo da Vinci-t is nagyon-nagyon sokat kutattam. 
Színdarabokkal is próbálkoztam. A bárándi általános iskolában 
tanultam és ott többször elő is adtuk a színdarabjaimat.
Visszatekintve bánt a dolog, hogy nincs meg egyetlen egy darab 
sem a régiek közül. Nagyon sokszor költöztem az életem során, és 
nincs meg belőle egy sem. 
Amikor jöttek a gyerekek, akkor 25 évnyi szünet következett, 
nem írtam. Aztán, ami talán megint ihletet adott, az a Covid-ví-
rus kirobbanása volt. A járványhelyzet kapcsán megfigyelt, átélt, 
megtapasztalt emberi viselkedések, reakciók indították be a fo-
lyamatot. Olyan ember vagyok, ha látom, hogy az embereknek 
valami fáj, vagy nagyon nehéz életszakaszban vannak, válaszo-
lok, mert válaszolni szeretnék és valahol az engem is gyógyít, ha 
gyógyíthatom az emberek lelkét. 
Ezek a válaszok a verseim, melyek főleg erkölcsi kérdéseket tag-
lalnak, illetve a saját életemet is bemutatom egy kicsit általuk. 
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- A címe is az a kötetednek, hogy  „A lélek mélységei”. Tehát a 
lélekből fakadó dolgok adták az ihletet?
- Igen. Egy eléggé érzelmi beállítottságú ember vagyok. Az ér-
zelmek gazdag palettáját élem meg, és igencsak lemegyek olyan 
mélységes kérdésekig, hogy elmúlás, fájdalom, szenvedés, ugyan-
akkor az ezekre adott válaszaim is ott vannak, mint az emberi kap-
csolatok, a szeretet, a természet. Ezek a legfőbb válaszok.
- Többségében milyen jellegű versek ezek, ha meg lehet ezt 
fogalmazni?
- Nagyon nehéz kérdést tettél fel, mert annyira vegyes. Amilyen 
én vagyok, olyan összetett. Tehát nincs irányvonal. Amikor egy 
híres költő, író pályafutását megnézem és a verseit kategorizálom, 
akkor van benne forradalmi vers, igen kemény hangvételű kritikai 
vers, de van benne egészen romantikus, természettel foglalkozó, 
vagy akár szeretettel, szerelemmel kapcsolatos vers is. Tehát nem 
tudnám felfűzni ezeket a verseket egy füzérre, mert annyifélék. 
Hangulat, történés, tapasztalás. Azt gondolom, az egyik erőssége 
ennek a könyvnek, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami számára 
gyógyír, üdítő.
- Volt ugye egy tragikus esemény az életedben, amikor elve-
szítetted az egyik gyermekedet. Róla is olvastam egy verset a 
kötetben...
-  Ahogy a költészet napján elmondtam, az ő tragédiájára, illet-
ve a mi tragédiánkra is vannak válaszok a kötetben, és talán egy 
irányvonal szintén benne van, amit akkor megéltem és követtem: 
„I never give up!” (Sosem adom fel!).
Már nagyon sok mindent megéltem az életemben, azt gondolom, 
hogy nem volt egyszerű az elmúlt 53 évem, de szerencsére, talán 
a teremtőnek, a szüleimnek, az indíttatásomnak, a tanáraimnak, 
vagy az óvónénieimnek köszönhetően, magamba szívtam egy 
olyan hozzáállást az élettel kapcsolatban, hogy mindig van vá-
lasztásunk. Az életnek a maximális tiszteletét vallom és azt is köz-
vetítem. Ez a könyv nekem igazából egy bakancslistás dolog volt, 
mert úgy gondoltam, hogy megalkotok valamit, ami én vagyok. 
Már a borítójától kezdve én vagyok, mert én terveztem. Amikor 
ránézek, tudom, hogy ez tényleg én vagyok és amikor beleolva-
sok, az is én vagyok. Úgyhogy ezzel odaterítem az embereknek 
azt, aki vagyok, és remélem, hogy néhányan tudnak ebből táplál-
kozni. 
- Sokat segít neked, amikor ezeket a sorokat kiírod magadból?
- Ez is olyan érdekes, mert vannak időszakok, amikor nagyon jön-
nek ezek a gondolatok. Megyek a biciklivel és mondom "hú, ez 
de jó, le kellene írni, de nincs nálam toll". De legközelebb volt, 
megálltam a biciklivel és felírtam. Ilyenek vannak a kötetben is. 

De nem mindig van ez így, nem mindig jönnek a gondolatok. Van-
nak időszakaim, amikor egyszerre megírok öt verset is, de van, 
amikor hosszú ideig csend van.
- Lesz-e ennek a könyvnek folytatása?
- Igen, tervben van, vannak már kész verseim, és úgy gondoltam, 
hogy ha megint lesz száz, akkor megcsinálom a kötet második 
részét. Illetve, mivel nagyon szeretem a gyerekeket – azért is va-
gyok még tanár – nekik összeállítottam a „bölcsességek könyvét”, 
amit jó lenne a nyáron megcsinálni.
- Ez kimondottan csak a gyerekeknek fog szólni?
- Nem. Igazából fiataloknak, útkeresőknek, de mindenkinek szól. 
Csak azért a fiatalokat céloztam meg, mert ők most nagyon kere-
sik a kapaszkodókat, jobban, mint mikor mi voltunk ennyi idősek, 
mondjuk tizennyolc évesek. Ez is egy ilyen segítség, egy lámpás.
- Hol tudják ezt a kötetedet megvásárolni azok, akiket érde-
kel?
- Most egyetlen egy darabom van már, az az Országos Széche-
nyi Könyvtárba megy. De ha keresik, nagyon szívesen beindítok 
megint egy folyamatot a nyomtatásra. Most mindet elvitték, ami 
számomra is meglepő volt, hiszen egy egyszerű és szerény em-
ber vagyok. A gondolataim és az érzelmeim talán nem ennyire 
egyszerűek, de én az vagyok (nevet). Hajlamos vagyok mindig 
lejjebb értékelni magam, mint nagyon sokan, de egyből elvitték 
tényleg mindet. Úgyhogy nagy örömömre szolgált ez, és az em-
berek elismerése nagy boldogsággal töltött el – zárta gondolatait 
az írónő.

 AKM

„A Donát úton nyílnak már az orgonák” 
 A Jázminbokor Magyar Nóta Egyesület első alkalom-
mal rendezte meg Orgonabál elnevezésű rendezvényét május 
22-én.
Juhászné Orbán Mária, az egyesület vezetője szerkesztőségünk-
nek elmondta: valójában két részből állt volna a rendezvény, az 
első rész egy emlékműsor lett volna - ami különböző okok miatt 
meghiúsult, és egy következő alkalommal kerül majd rá sor -, a 
második rész pedig maga az Orgonabál volt. Tulajdonképpen az 
egész rendezvényt Sárosi Károly emlékére szervezték meg, az ál-
tala kiépített utat szeretnék továbbvinni, tovább építeni, melyből 
hagyományt kívánnak teremteni, ezzel is emléket állítva annak az 
embernek, aki az Orgonabált egykoron megálmodta, majd meg-
valósította sok éven át.
Juhászné Orbán Máriától megtudtuk: több neves nótaénekes is 
elfogadta meghívásukat, valamint az ország több pontjáról is ér-

keztek csoportok és szólóénekesek, akiktől magyar nótákat, örök-
zöldeket és operett slágereket is hallhattak a jelenlévők. 

AKM
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„Most rúgjon a sarkad szikrát!”
 A Tádé együttes apraja-nagyja idén május 14-én tar-
totta évadzáró gálaműsorát kézműves foglalkozással és fergete-
ges táncházzal. 
A rendezvényt Tóth Lajos, városunk polgármestere nyitotta meg, 
hangsúlyozva e csodás kultúra fontosságát. Méltatta a fellépő 
együttesek színvonalas munkáját, elhivatottságát. A Csenki Imre 
Művészeti Iskola néptáncos növendékeinknek ez volt a vizsgaelő-
adása.
A kezdés pillanatára felforrósodott a hangulat. A lelkes, teltházas 
közönség már az első csodás moldvai táncot vastapssal jutalmazta. 
A lelkesedés egy percre sem hagyott alább. Izzott a levegő az ovi-
sok, kisiskolások, nagyobbak, és a felnőttek előadásán egyaránt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Program-
ja által meghirdetett, és a Muszka János Alapítvány által elnyert 
NTP-INNOV-21-0016 pályázatának köszönhetően, sok hétvégét 
áldoztak fel a legtehetségesebb táncosaink a művészeti vezetők, 
hogy újabb gyönyörű koreográfiával gazdagodhassunk. Ennek az 
egész évet átszövő munkának eredménye a szemet-lelket gyönyör-
ködtető új koreográfia. Tóthné Pásztor Ágnes és Tatár Árpád Tibe-
rius: „Szilágysági táncok” című munkája. Együttesünk munkáját 
sok éve támogatja a Csoóri Sándor Alap, a Nemzeti Együttműkö-
dési Alap és Püspökladány Város Önkormányzata, melyet ezúton 
is köszönünk.
Szép hagyomány, hogy akik 10 évet eltöltenek az együttesben, ezt a 
kitartó, komoly munkát a nádudvari ifj. Fazekas István által készí-
tett emlékplakettel, és oklevéllel jutalmazzuk. Idén ezt az elisme-
rést Bánsághy Boglárka és Bende Boróka érdemelte ki. Sok közös 
fellépés, izgalom, siker, fesztiválok, barátságok, turnék, táborok 
tették felejthetetlenné a pillanatok alatt elrepült évtizedet számunk-
ra és számukra. Kívánjuk, hogy a lelkükben még nagyon sokáig 
őrizzék meg a néptánc szeretetét, azt a sok-sok gyönyörűséget, amit 
a Tádé együttesben átélhettek. 

Nagyon mozgalmas, élményekkel teljes évet zárt a Tádé együttes 
és utánpótlás csoportjai. Huszonegy fellépés, rendezvény fémjel-
zi a gazdag programokkal teli időszakot. Két gálaműsor, egy Tádé 
Nemzetközi Néptánc Találkozó, két néptánctábor, farsangi mu-
latság, fellépések ünnepségeken, civil szervezetek műsorain, ma-
gánrendezvényeken bizonyítja népi kultúránk méltó képviseletét, 
népszerűsítését. 
Nagy siker volt az április 21-én, Nádudvaron megrendezett „Rubin 
cipők” minősítő verseny, melyen a két kiscsoportunk, és egy pár 
versenyzett. A Pici Tádé és a Kicsi Tádé együttesek arany minő-
sítést, a duóban versenyző Smidróczki Nóra - Tőkés Balázs rubin 
minősítést érdemeltek ki. Hatalmas élmény volt május 7-én benne 
lenni a Hagyományok Háza által szervezett Világ táncházban, ahol 
70 táncegyüttes táncolt kalotaszegi táncokat Japántól Brazíliáig, 
Kanadától Székelyudvarhelyen és Budapesten át Londonig. Hat-
száz táncos - egy szívdobbanás! 
A munka nem áll meg. Június 25-én ismét 4 külföldi csoportot lá-
tunk vendégül itt, Püspökladányban a VIII. Tádé Nemzetközi Nép-
tánc Találkozó keretében a szabadtéri színpadon.
Hálásan köszönjük a támogatást:
Városunk önkormányzatának,
a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyv-
tár, Múzeumnak,
az anyaiskoláinknak: a Csenki Imre Művészeti Iskolának, a Kálvin 
Téri Általános Iskolának, és a Petritelepi Általános Iskoláknak, ve-
zetőinek,
Óriási köszönet a kedves szülőknek, nagyszülőknek, hozzátarto-
zóknak a folyamatos segítségért
Köszönet Golenya Gréta tanárnőnek, aki 17. éve irányítja, beta-
nítja az általa vezetett CSIMI Handa Banda népi zenekart, állandó 
kísérőinket.

Koloszár Erzsébet
a Muszka János Alapítvány elnöke, a Tádé együttes művészeti vezetője

 A Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesület 
meghívást kapott 2022. május 28-ra a Bakony szívébe, Olaszfa-
luba, a Zöldág Lovasudvarba. Az EU Kulturális Fővárosa Veszp-
rém programsorozat keretében Pásztortalálkozó és Pásztorün-
nep volt.
A rendezvény keretében került sor a Pásztordal versenyre és a KÓTA 
Aranypáva Népzenei Minősítőre. Utaztattuk a Karacs Ferenc Múze-
ummal és Birinyi József népzenekutatóval együtt gondozott Hang-
szervarázs - generációs élményhíd a Birinyi Gyűjtemény népi hang-
szereivel - című vándorkiállítást.
Örömmel vittük el a sárréti, hortobágyi népdalcsokrainkat, amelyeket 
tájszólással énekelve adtunk elő Benczéné dr. Mező Judit gyűjtéséből 
Ifj. Vigh Sándor és Hadházi Andrásné összeállításában. A közönség 
tapsaiból ítélve sikeresen. Műsorunk végén városunk tiszteletére el-
énekeltük A ladányi, a ladányi torony tetejében című népdalt.
A Hangszervarázs tablóit - 2017. szeptember 28-i ősbemutatója óta 
- a 20. helyszínén állítottuk ki. Általuk a színpadkép stílusosan népze-
nei-, néprajzi-, művelődéstörténeti értékeket közvetített, illeszkedett 
a program, a bemutatott produkciók sajátosságaihoz. Néptánc, kama-
rakórus, vegyeskórus, népzenei együttesek, népdalénekesek, székely 
mesemondó, botanikus, etnoökológus előadása, táncház színesítette 
a műsort.
A Hangszervarázs Vándorkiállításhoz kapcsolódóan, ezúttal is nagy 
sikert aratott Birinyi József népzenekutató pásztorhangszereket be-
mutató interaktív szólókoncertje.
Szeretettel adtuk át Tóth Lajos polgármester üdvözletét Boriszné 
Hanich Edit polgármester asszonynak, Varga Antalnak, a Közösségi, 

Értékőrző Egyesület elnökének, a Fesztivál résztvevőinek, közönsé-
gének. A saját szűrünkkel együtt szerény büszkeséggel mutattuk be a 
"Ladányi szűrt". Ízelítő, felsorolás a kísérő programokból: pásztor-
hangszer- és pásztorbot kiállítás, pásztorviselet-bemutató, lovaglás, 
lovaskocsikázás, kerékpártúra, íjászkodás, állatsimogató, Olaszfalu 
Települési Értéktár bemutató.
A KÓTA, az olaszfalui Nyugdíjas Közösségi és Értékőrző Egyesü-
let kétfordulós online pásztordal versenyt hirdetett éneklő, zenélő 
szólisták számára, amely egyben a KÓTA térségi-, országos szintű 
minősítő alkalma is volt. Romhányi István citerás-énekes szólistánk 
versenyzett és minősült is. A versenyen 3. helyezést ért el, amelyért 
a dobogós helyet igazoló díszoklevélen kívül, 10.000 Ft értékű aján-
dékutalványt vehetett át. A gálán megkapta a KÓTA Országos Minő-
sítés legmagasabb fokozatát, az Aranypáva Díjat, valamint a Hunga-
rikum Szövetség Különdíját.
Ottlétünk különlegesen szép élményekben gazdag, örömteli volt, hi-
szen mi is hozzájárulhattunk a fesztivál kitűzött céljainak megvaló-
sulásához. Viszonozhattuk a felénk áradó szeretetet, gondoskodást, 
odafigyelést. Hálásan mondtunk köszönetet a teljes körű, önzetlen 
baráti vendéglátásért a szervezőknek, az Olaszfalui Nyugdíjas Klub 
háziasszonyainak.
Ma már tudjuk, valószínűleg 2023-ban is meghívást kapunk. Opti-
mistán tekintünk a jövő felé annál is inkább, mert akkor a Visegrádi 
4-ek és a szomszédos országok pásztorai is jelen lesznek a Kárpát-
medencéből.

Hadházi Andrásné
egyesületi elnök

Pásztorünnep és Országos Népzenei Fesztivál



11.Püspökladányi Hírek - 2022. június 22.

A 25 éves Kenderkóc Néptáncegyüttes története
„Oda vágyik az én szívem, míg élek…”

 Egyszer hajdanában, a Sárrét szívében lévő Püspök-
ladányban, 43 évvel ezelőtt megalakult a Csimpolya Néptánc-
együttes, melynek gyümölcseként létrejött a ma 25 éves fennál-
lását ünneplő Kenderkóc Néptáncegyüttes. 
Egy embernek köszönhetjük, hogy ma részesei lehetünk ennek a 
történetnek, a csoportokat megalapító és évtizedekig vezető sze-
mélynek, Nádas Imrénének, „mindenki Ildi nénijének”. 18 éven 
keresztül csak gyermekekkel vette körül magát, ezután jött a nagy 
áttörés, amikor a nyolcadik osztályt elhagyó fiatalok is folytat-
ni akarták a néptáncot. Így történhetett, hogy 1997-ben, az akkor 
már tizennyolc éve működő Csimpolya és Kicsimpolya együttesek 
mellett, megalakult a Kenderkóc Néptáncegyüttes is. A rá követ-
kező évben pedig Koloszár Erzsébet vezetésével, a Tádé Néptánc-
együttes „Nagyjai” is csatlakoztak az ifi csapathoz. Rengeteg közös 
élmény köti össze az itt táncoló fiatalokat. Sok szép emlék műso-
rokról, koreográfiákról, barátságokról, utakról és a magyarságunkat 
örökre szívünkbe záró csodálatos táncokról.
S hogy miért is vágyik vissza a szíve a régi táncosoknak? A meg-
annyi közös emlék, a feledhetetlen szakmai táborok Csillebércen, 
Kalocsán, Miskolcon, Nagyváradon, Balaton partján, Parádon, 
vagy Nagykörűben. Mindig visszacseng az egykori tagok fülébe a 
mondat: „Nagykörű, jó hely!”
Sokak számára egy-egy felcsendülő dallam előhoz a régmúltból 
megannyi vidám, vagy megható pillanatot. Felötlik valamely kivá-
ló, vagy esetleg kevésbé sikerült koreográfia – ezzel együtt renge-
teg kaland, élmény, barátság emléke is. Micsoda kincs az élmény, 
az érzelem, s a közös múlt másokkal. S micsoda kincs az öröm, 
mely abból adódik, ha valami szép, értékes, jó részesei lehetünk.
Az autentikus koreográfiák mellett, számtalan tematikus műsorban 
is kipróbálhatták magukat a táncosok. Valószínűleg feledhetetlen 
maradt az élmény azok számára, akik részesei voltak a március 15-
ei műsoroknak, vagy a Juhász Gyula versére készült Csodaszar-
vas-produkciónak. Maradandó emlék a Doktor László koreográfus 
jóvoltából 70 táncossal közösen előadott márciusi táncjáték emel-
kedett hangulata. Nagy büszkeség az egykori táncosok számára az 
István a király zenéjéből összeállított zenei kompozícióra készült 
„Én rád bízom az életem” című táncjáték megvalósítása vagy a G. 
Nagy Ilián „Csaba királyfi” rockoperájának püspökladányi, csík-
somlyói, pécsi előadásai is. Nem feledhetjük el a FarsHangos vi-
dám produkciókat sem: A FolkError zenéjére „Az elmentek a cigá-
nyok” c. műsort, vagy a fiúk cigánytáncát „A következő számot”, 
vagy a „Mit tehet a sejt?”-et, az orosz táncot, kán-kánt, na és a 
„Fehérlófia” c. mese feldolgozását sem.
Miért is olyan nagyszerű még kenderkócosnak lenni? A külföldi 
fesztiválok eseménydús emlékei miatt: Franciaország, Luxemburg, 
Németország, Erdély, Bulgária, Ausztria városait, tájait bejárva 
rengeteg kaland kísérte a táncosok lépteit. Mai napig él a barátsá-
gunk a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptáncegyüttessel, akikkel 
2004-ben egy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 21 él-
ménydús napot tölthettünk el Magyarország legszebb tájain. Azóta 
sokszor indult el a busz a másik csoport hazája felé és sokszor tért 
haza a barátoknál tett látogatás szép emlékeivel gazdagodva.
Amatőr együttesről beszélünk, amely 25 év után sem szűnt meg, 
még mindig él és virul. A kenderkócos fiatalos lendület 25 év alatt 
folyamatos sikert és fejlődést produkált. Úgy gondolom, ebben so-
kat segített az is, hogy állandóan felvállaltuk a megmérettetéseket. 
Az együttes rendszeres résztvevője volt a regionális- és országos 
fesztiváloknak. Többszörös arany minősítéssel és különböző fesz-
tiválok és találkozók különdíjával is rendelkezik. 2000-től a Hajdú-
Bihar Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fórumon szinte mindig 

arany minősítést és külön díjakat kaptunk. Sok fesztivál meghívott 
résztvevői voltunk. Szép élményekben volt részünk Szekszárdon, 
Csepelen, Gyöngyösön, Szegeden, a debreceni „Tűztánc” Fesz-
tiválon, az egri Szederinda Fesztiválon, a Parádfürdői Palóc La-
kodalomban és még számos helyszínen. 2007-ben a Kenderkóc 
Hagyományőrző Egyesület a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért 
megkapta a Kultúra Lovagrendje Örökség díját is. A Kenderkóc 
Hagyományőrző Egyesület elnöke és a Kicsimpolya, a Csimpolya 
és a Kenderkóc Néptáncegyüttesek vezetője évtizedekig Nádasné 
Szabolcsi Ildikó volt, akitől 2021 júniusában vettem át az elnöksé-
get és az együttesek vezetését Nagy Szabolcs kollégámmal.
Az együttes számára jubileumra készülni mindig örömteli. Az első 
jubileumos próbák előtt rendkívül izgultam, hiszen rengeteg kérdés 
merült fel bennem: Vajon visszatérnek a régi tagjaink? Hogy van-
nak mostanában? Emlékezni fognak a régi koreográfiákra?... Aztán 
elérkezett az első próba pillanata, és megnyugodtam, hiszen láttam, 
hogy hihetetlenül sokan tértek vissza hozzánk. Millió emlék deren-
gett fel a próbákról, a tánctanulásokról, a táborokról, a kirándulá-
sokról, a fellépésekről, a belföldi- és külföldi utazásokról…
Őszintén köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a Kenderkóc 
Néptáncegyüttes 25. jubileumi gálaműsorához! Hatalmas hálával 
tartozunk TÁNCOSAINKNAK! Kedves Táncosok! Nagyon szé-
pen köszönjük a próbák során nyújtott teljesítményeteket, a főpró-
bákon való kitartásotokat és a műsoron való örömteli táncolásoto-
kat! Kedves Szülők! Ez nem sikerült volna Nélkületek! Hálásak 
vagyunk nektek a gyermekeitek támogatásáért! Kedves Ildi néni, 
mint a Kenderkóc Néptáncegyüttes alapítója, s mint régi kollégák, 
hálás szívvel köszönjük az iránymutatásodat! Köszönjük, hogy 
erre az útra tereltél minket, s köszönjük a segítő gondolataidat! Kö-
szönjük a kiváló Bakator Zenekarnak, aki az egész estét végigmu-
zsikálta! Köszönjük a technikai szakembereknek, akik próbálták 
megvalósítani minden kérésünket, amit megálmodtunk. Családtag-
jainknak, barátainknak, s minden támogatónknak nagyon szépen 
köszönjük, hogy hozzájárultak a gálaműsor sikeréhez!
Több mint 10 éve, hogy Nádasné mellett a szakmai munkát segít-
jük, én és Nagy Szabolcs. Mind a ketten azokat az elveket valljuk, 
hogy a régit meg kell tartani, de az újat be kell fogadni. Vidéki 
együttesként fontos számunkra a folyamatos fejlődésre való törek-
vés. Úgy vélem, hogy az elmúlt évtizedek alatt igyekezett a cso-
port annak elérésére, hogy a fővárosi-, illetve a vidéki nagy tánc-
együttesek által hozott magas színvonalat, mi is tudjuk teljesíteni. 
Nagy Szabolcs kollégámmal továbbra is a már említett folytonos 
fejlődésnek, megújulásnak a szellemében szeretnénk egyengetni az 
együttesek útját, ezáltal folytatva a Nádas Imréné által elindított, 
pótolhatatlan munkát.

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka
Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület elnöke

Kenderkóc Néptáncegyüttes művészeti vezetője



SportSporthírehírekk
12. Püspökladányi Hírek - 2022. június 22.

Darabos itthon is igazolta kivételes tehetségét
51 egyesület 107 kadet korosztályú birkózója 11 súlycsoportban 
mérte össze a tudását a Gellér Sándor Sportcentrumban az idei kö-
töttfogású magyar bajnokságon. Az indulók között volt a PNSE-ét 
képviselő Hajdú Sándor, valamint a korosztályos magyar válo-
gatott Darabos Laci is, aki a Budapesti Honvéd színeiben lépett 
szőnyegre. A versenyt megtisztelte jelenlétével Lőrincz Tamás, a 
tokiói olimpia bajnoka, valamint Bácsi Péter korábbi világ-, és 
Európa bajnok, a Magyar Birkózó-szövetség szakmai igazgatója. 
Ez az országos bajnokság igencsak fontos állomás volt az indulók 
számára, hiszen nem csupán a bajnoki érmekért, hanem egyúttal 
a válogatott címeres mezekért is küzdöttek. A nyáron ugyanis két 
világverseny is vár erre a korosztályra. Június közepén Bukarest-
ben az Európa-bajnokságon, míg július utolsó hetében, Rómában, 
a világbajnokságon képviselhetik majd a legjobbak hazánkat. Ter-
mészetesen Darabos Lacival az élen, aki a 110 kg-os súlycsoport-
ban kiemelkedik a hazai mezőnyből, s ezt itt, Püspökladányban 
is igazolta az újabb bajnoki címével. De a PNSE színeiben indult 
Hajdú Sanyi sem okozott csalódást, hiszen az 55 kg-osok között 
végül az előkelőnek számító 5. helyet szerezte meg. 

Darabos Laci könnyedén zsebelte be az újabb bajnoki címét.

.........................................

A 12. helyen zárta a megye I-et a PLE
Az utolsó két fordulóban egy-egy győzelemmel és vereséggel zár-
ta a megye I-es futball bajnokságot a PLE. A Vámospércs elleni 
idegenbeli 4-1-es vereség után sikerült szépen búcsúzni a pontva-
dászattól, hiszen a Sárrétudvari elleni hazai presztízs meccset 3-0-
ra nyerte meg a Szabó-legénység, amely végül két helyet följebb 
lépve, a 12. helyen fejezte be a sorozatot.

A Megye I. végeredménye:

.........................................
Németh Balázs ezüstérmes a junior OB-n

Újabb országos bajnoki éremmel gazdagodott a PNSE birkózó-
csapata. A Tatán megrendezett U20-as junior korosztályú szabad-
fogású magyar bajnokságon Németh Balázs a 97 kg-os súlycso-
portban a saját csoportküzdelmeit megnyerve, az elődöntőben is 
diadalmaskodott. Így döntőt birkózhatott, ahol azonban vereséget 
szenvedett, s végül egy nagyon értékes magyar bajnoki ezüst-
éremmel térhetett haza.

Németh Balázs a dobogó második fokán

Mazsorettsport országos bajnokság
Szegeden rendezték meg az idei mazsorettsport országos bajnok-
ságot, amelyen 15 egyesület – köztük az Írisz csoport – mutatta 
be tudását. Tóth Irén tanítványai ezúttal sem okoztak csalódást. 
Eredmények: Junior pompon szóló: 1. Szabó Véda. Cadett pom-
pon szóló: 3. Daróczi Lili, 4. Rácz Lotti. Arany minősítést kapott: 
Pompon cadett trió, Pompon cadett duó, Junior mini formáció, 
Cadett mini formáció, Pompon team.

Az Írisz csoport

.........................................
Hazai győzelmek a Kálvin-kupán

A többi iskolához hasonlóan a Kálvin Téri Általános Iskola is 
megrendezte a hagyományos sportversenyét, a Kálvin-kupát. 
Eredmények: Várméta (alsó tagozat): 1. Erőss, 2. Petri telep, 3. 
Kálvin, 4. Petőfi. Fiú kézilabda: 1. Kálvin, 2. Petőfi, 3. Erőss, 4. 
Petri telep. Gólkirály: Szőllősi Zsolt (Petőfi). Legtechnikásabb 
játékos: Hajzer Tibor (Kálvin). Legjobb kapus: Máthé Zoltán 
(Erőss). Leány kézilabda: 1. Kálvin, 2. Erőss, 3. Petri telep, 4. Pe-
tőfi. Gólkirály: Kovács Dorina (Kálvin). Legtechnikásabb játékos: 
Zsikla Zoé (Petri). Legjobb kapus: Tőke Zsófia Regina (Erőss).
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