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 Pénzügyi-, gazdasági-, és társadalmi helyzet, pályáza-
tok, gazdasági program, M4-es. Ezek voltak a fő témái annak 
az évértékelőnek, melyre Tóth Lajost, Püspökladány város 
polgármesterét kértük fel, hiszen az új év elején - a tervezés 
mellett - elengedhetetlen feladat a számvetés. Fontos össze-
gezni, hogy az előző évben mely célok valósultak meg, melyek 
maradtak a tervezés szakaszában és hogyan lehetne mégis el-
érni a kívánt eredményt. 

- A 2020-as év nagyon nehéz volt. Hogyan összegezné?
- Rendkívüli, egyedi nehézségekkel teli év volt mind az önkor-
mányzat, mind a lakosság számára, de azt a helyzetet kell kezelni, 
ami éppen fennáll. Előrebocsátom, hogy a teljesség igénye nélkül 
tudok visszatekinteni az elmúlt év történéseire. 
- A világjárvány mennyiben határozta meg az évet, illetve a 
ciklust, hiszen alig pár hónappal a választások után, a kor-
mány veszélyhelyzetet hirdetett?
- Természetesen, erre nem tudtunk felkészülni, de azóta is igyek-
szünk az egyedi helyzethez igazodni, s ennek mentén ellátni a fel-
adatainkat. A mindennapjainkat alapvetően befolyásolja. A 2020. 
március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet olyan azonnali szituá-
ciókat teremtett, amiket nagy nehézségek árán tudtunk kezelni. 
Szinte egyik napról a másikra teljes bezárás történt. Ez a helyzet 
alapvetően strukturálta át a terveinket. Mostanság is úgy kezdőd-

nek a napjaink, hogy tájékozódunk a vírushelyzettel kapcsolat-
ban: milyen jogszabályi változásokat, utasításokat, helyzeteket 
eredményez – ezekhez hogyan tudunk alkalmazkodni.
- Pénzügyileg még nincs lezárva a tavalyi év, ezért úgy teszem 
fel a kérdést: az a tény, hogy a központi költségvetésbe át kel-
lett utalni a gépjárműadót - ami eddig mindig az önkormány-
zatoknál maradt -, milyen helyzetet teremtett Püspökladány-
ban?
- Látjuk azt, hogy az ország is nehéz helyzetbe került a gazda-
ság leállásával. Az önkormányzatnál az egyik jelentős probléma 
volt a gépjárműadó-bevétel átirányítása a központi költségvetés-
be. Amikor kihirdették a veszélyhelyzetet, a frissen elfogadott 
költségvetés megvalósításának kezdeti szakaszában jártunk, de 
azonnal át kellett ütemezni. Úgy, hogy nem tudtuk előre, hogy az 
adott év folyamán hogyan tudjuk megvalósítani a tervezett fel-
adatainkat. A költségvetést átterveztük. Igyekeztük felvállalni az 
egyéb felmerülő költségeket: fertőtlenítő szerek-, egyéb eszközök 
vásárlása, arcmaszkok varratása. Volt a költségvetésünkben némi 
szabad tartalék, voltak olyan fejezetek, amelyek láthatóan azonnal 
nem kezdődhettek el, ezekből igyekeztünk átcsoportosítani. Úgy 
ítélem meg, hogy a védekezés költségei ilyen tekintetben nem je-
lentettek akadályt. 

Folytatás a 3. oldalon.

"Rendkívüli, egyedi nehézségekkel teli év volt" 
- Tóth Lajos polgármester évértékelője
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- A járványhelyzet ahogyan a 2020-as évre, úgy a 2014-2020-as 
uniós költségvetési ciklusra is rányomta a bélyegét.  Összes-
ségében hogyan értékeli a tavalyi évet?
- Természetesen sokkal összetettebb a kérdés, mint hogy csak az 
önkormányzati fejlesztésekről beszéljünk, de mégiscsak ez érint 
a legtöbb embert.  A nehézséget az okozza, hogy az önkormány-
zat előző uniós ciklusból érkező projektjei meglehetősen nehe-
zen haladtak. És mivel egy picit az elején hátrányt szenvedtünk, 
lassabban haladtunk, eljutottunk odáig, hogy például egy közbe-
szerzés kiírásra nem pályáztak, mert 2 évvel ezelőtt tele voltak 
munkával ezek a cégek. Időközben az építőanyag-árak és építő-
iparban dolgozók bére emelkedett és rájöttünk, hogy az elnyert 
támogatási összeg már nem elegendő a projekt kivitelezésére. 
Így több projekt műszaki tartalmát újra kellett gondolni. Emellett 
természetesen meg kellett vizsgálni, hogy hogyan tudunk plusz 
forrásokat szerezni. A többkörös egyeztetések után, végül sikerült 
megteremteni azokat a feltételeket, hogy ezek a pályázatok meg-
valósulhassanak. Azonban most versenyt futunk az idővel. Tehát 
ebben a félévben mindent meg kell valósítani, ami hátravan, mert 
több időt Magyarország sem tud szerezni. Hiszen egyszer ezeket 
a projekteket össze kell csomagolni és el kell küldeni Brüsszelbe. 
De most úgy látom, hogy mindenki maximálisan teszi a dolgát. 

- 2020-ban lezárult az előző, idén pedig elkezdődött a 2021-
2027-es uniós költségvetési ciklus. Hogyan lehet összehangolni 
a munkát?
- Most összeér a feladat, hiszen a beragadt pályázatok megvalósí-
tásával egy időben el kell kezdeni megtervezni a jelenlegi Európai 

Uniós ciklus helyi projektjeit. Természetesen ezt lehet egyszerre 
végezni, csak dupla munka. A jelenlegi feladat, hogy a fejlesz-
tés-elképzeléseket fontossági sorrendbe rakjuk. Tudom, hogy 
mindegyik fontos, de mégiscsak kell egy prioritási sort felállítani.  
Sarkalatos kérdés az ipari park, hiszen néhány évvel ezelőtt Püs-
pökladánynak volt egy nyertes pályázata. Nem mondom, hogy a 
legelőnyösebb konstrukciókkal, de akkor azt valamiért el kellett 
engedni, érezzük is hiányát. Tehát most kiemelten kell kezeli ezt 
a kérdést.

- Az önkormányzat gazdasági programjában is szerepel, illet-
ve a lakosság is elsődlegesnek tartja a fürdőfejlesztést.  Lehet-
e ennek realitása?
- Mindenképpen, hiszen amikor miniszterelnök úrral arról tárgyal-
tunk, hogy hol mire van szükség, Püspökladányban alapvetően 
három igény fogalmazódott meg, amelyikből az egyik a fürdőfej-
lesztés volt. Az a gyógymedence kuriózum, de valószínűleg erről 
szívesen lemondanánk egy jelentős fejlesztés érdekében, amire 
valljuk be, valóban nagy szükség van.  

- Az M4 ügyében olyan információk jelentek meg, hogy Kar-
cag észrevétellel élt a nyomvonal kapcsán. Lehet-e tudni a 
részleteket?
- Volt egy megbeszélés, ahol a Varga Mihály miniszter úr, Palko-
vics László miniszter úr, Kovács Sándor országgyűlési képviselő 
vett részt, és természetesen magam is jelen voltam. Arról van szó, 
hogy a karcagi barátaink most jöttek rá, hogy az a nyomvonal, 
ami tökéletesnek tűnt eddig mindenkinek, az egy kicsit módosí-
tásra kell, hogy kerüljön. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy 
ez közvetlenül csak az ő részüket, tehát Karcag külterületét érin-
ti, a ránk vonatkozó rész nem változott. De abból a szempontból 
mindenképpen kellett az érdekeinket képviselni, hogy emiatt ne 
szenvedjen késedelmet a projekt. De az a hír valóságos, hogy a 
karcagi szomszédok módosítást szeretnének a tervekben.

- Nehézségeket, célokat, terveket egybevetve milyen évre szá-
mít?
- Remélem, hogy a vállalt elmaradásainkat be tudjuk pótolni, hi-
szen például a birkózócsarnok ügyében is csúszásban vagyunk, 
de ugyanúgy napi probléma a tanuszoda helyének kijelölése. Ösz-
szegezve, egy olyan évre számítok, amikor lezárjuk az előző cik-
lust és egy nagy nyitást fogunk tudni tenni a jövőre nézve. Ehhez 
azért kell még néhány dolog. Egyrészt a szakmai munka, másrészt 
pedig az, hogy az egészségügyi helyzet rendeződjön. Azt várom, 
hogy múljon el a járvány, legyünk egészségesek, és kezdjünk el 
újra a régi tempóban, illetve a réginél egy kicsit gyorsabban dol-
gozni. Nagyon hiányoznak a közösségi események, a rendezvé-
nyek, hiszen ezek korábban hozzátartoztak a mindennapokhoz. 
Bízom benne, hogy hamarosan helyre állhat a rend, és nyugod-
tabb körülmények között, eredményes munkát tudunk végezni.
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2020 - ahogyan Bodó Sándor országgyűlési képviselő, államtitkár látja



- A veszélyhelyzet idején a képviselő-testület sem ült-, illetve 
ülhetett össze. A polgármester egy személyben hozott dönté-
seket előzetes megbeszélést követően. Mennyiben teremtett 
ez új körülményeket? Mennyivel volt így nehezebb vezetni a 
várost?
- Nem vagyok egy gyakorlott városvezető, hiszen 2019 őszén 
kezdtem el ez irányú feladataimat, bár 16 év képviselői-, illetve 
alpolgármesteri tevékenység mögöttem áll. De meggyőződésem, 
erre nem lehetett felkészülni. Ugyanakkor nem maradtam ma-
gamra e tekintetben, igyekeztem a korábbi gyakorlat szerint ellát-
ni a teendőinket. Ha jól emlékszem, több mint 40 polgármesteri 
határozat született a tavaszi időszakban, amikor a képviselő-testü-
let állásfoglalását figyelembe véve, illetve nevében hoztam meg a 
döntéseket. Talán júniusban volt alkalma a testületnek összeülni, 
de érdemi kezdeményezés a testület részéről nem volt a korábban 
hozott határozatok felülvizsgálatára.

 - Év közben többször hangsúlyozta, hogy a Polgármesteri Hi-
vatalban ugyan személyes ügyfélfogadás nincs, de a munka 
zajlik. Tudtak-e haladni a háttérben a pályázatok?
- Természetesen! Azt nem mondom, hogy nem okozott nehézsé-
geket a veszélyhelyzet, de az apparátus folyamatosan dolgozik. 
Elsősorban a külső kapcsolatok, s az ehhez fűződő ügymenetek 
mutattak sajátos helyzeteket. A pályázatok előrehaladásával és 
megvalósulásával ugyan örök elégedetlen vagyok, de gyakran 
objektív okok miatt nem olyan ütemben haladtak, mint szerettem 
volna.
Ez nem egyedi jelenség, amit az is bizonyít, hogy a megvalósí-
tási határidők kapcsán engedmények születtek és módosították a 
befejezési határidőket is. A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk 
tartani az ütemterveket. 

- A „Püspökladány város alapellátásának fejlesztése”, illetve a 
„Zöld város kialakítása Püspökladányban” elnevezésű pályá-
zat harmadik ütemének kivitelezése kezdődött meg a tavalyi 
év folyamán. Az ütemterv szerint haladnak ezek a beruházá-
sok?
- Az egészségügyi szakellátás fejlesztése, tehát a rendelőintézet 
kapcsán, a hetedik közbeszerzési eljárás járt sikerrel. Az előző 
testület is tett ebben lépéseket, eredménytelenül. 2019-ben pedig, 
már egy megkezdett kivitelezési eljárás is megszakadt különböző 
okok miatt. Ez nekünk okozott fejfájást a hivatalba lépésünkkor. 
Teljesen új eljárást kellett indítanunk a veszélyhelyzet közepette. 
A lényeg az, hogy a nyár folyamán tudtunk döntéseket hozni és 
azt mondhatom, hogy a kivitelezés ütemezetten halad. 2021 első 

felében várhatóan ez a fejlesztés befejeződhet. 
A „Zöld város” projekt 3 ütemből állt. Az első ütem megvalósí-
tása az előző testület működése alatt megtörtént. A városközpont 
zöld területeinek rehabilitációja, átépítése, valamint a víztorony 
környéke és a Bezerédi lakótelep belső udvarán megvalósultak a 
fejlesztések. Ahogy hivatalba léptünk, talán az első, 2019. novem-
beri képviselő-testületi ülésen írtuk ki a második ütemre a közbe-
szerzési eljárást. Ez 2020 elején elindult és májusra a tényleges 
építkezés befejeződött. Az ünnepélyes átadás a járványhelyzet mi-
att augusztus közepén történt meg. Jó érzéssel tölt el, hogy meg-
felelő műszaki tartalommal és közmegelégedésre valósult meg. 
Pályázati programunk harmadik üteme a Rákóczi utca 6. szám 
alatti épület felújításával zárulhat. Az eredményes közbeszerzési 
eljárás után, késő ősszel kezdték el a munkálatokat. 2021 első fe-
lében zárulhat le a projekt. 
- A fennmaradó pályázatok mikor valósulhatnak meg? Konk-
rétan szeretnék rákérdezni a Püspökladányi Egyesített Óvo-
dai Intézmény fejlesztésére, mert - úgy vélem - ezt várják a 
leginkább a lakosok, illetve a szülők.
- Nálunk is kiemelt helyet élvez a bölcsőde-, óvoda fejlesztés, 
mégpedig a Honvéd utcán megvalósítandó bölcsődei férőhely 
fejlesztés, illetve épületfelújítások, energetikai korszerűsítések 
csomagja. Korábban, az előző testület által hirdetett közbeszerzés 
során, olyan jelentős többlet forrásigény-növekedés lépett fel, ami 
miatt azt a döntést kellett hoznunk, hogy újraterveztetjük ezt az 
objektumot. Igyekeztünk azokat a tartalmakat áttekinteni, ame-
lyek az egész projektben indikátor módosulás nélkül, a bekerülési 
összeg csökkenését eredményezhetik. Ez az áttervezési folyamat 
nagyon hosszadalmas, de úgy néz ki, hamarosan eljutunk abba 
a stádiumba, amikor az új műszaki tartalom rendelkezésre áll. A 
közbeszerzési kiírást illetően előkészületeket tettünk. Az idei év 
rendelkezésre állhat - az előzetes egyeztetések alapján - arra, hogy 
eredményes pályáztatás után, megvalósítsuk a projektet. Bízunk 
benne, hogy az eredeti támogatási összegből megvalósítható az 
áttervezett létesítmény, de ha szükséges, más forrásokat is igyek-
szünk igénybe venni. 
Egy esetleges hitelfelvétel lehetőségét már megteremtettük, de re-
mélhetőleg nem kell igénybe vennünk a hitelt. 

- Van még két pályázat, amiről nem beszéltünk...
- Igen, a városon belüli kerékpárút-hálózat kiépítése. Ezt két 
ütemben tervezték elődeink. Az egyik része volt a Táncsics-, il-
letve Vasút utcai szakasz kiépítése. Ez mintegy 150-155 millió 
forintból valósult meg az előző testület munkájának eredménye-
ként. A projekt második üteme a Kossuth utcai szakasz kiépíté-
se, egészen a Csokonai-Árpád utcai csomópontig. 2019 nyarán 
született ennek kapcsán képviselő-testületi döntés, viszont érdemi 
továbblépés nem történt. Ezek úgymond 2020-ra maradtak. Olyan 
döntést hoztunk, hogy szintén kisebb módosításokat hajtunk vég-
re az eredeti tervekben, mert az akkoriak szerinti kialakítás plusz 
10 millió forintos forrást igényelt volna. A terület adottságait fi-
gyelembe véve, apró módosítások átvezetésével a forrásigény 
csökkenhet. A közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban 
van. Bízom benne, hogy hamarosan kiírhatjuk.

- A "Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi vá-
rosrészen" elnevezésű pályázat maradt még ki. Mit lehet tud-
ni erről a tenderről?
- Ez a projektünk magában foglal két épületrekonstrukciót az Új-
telepen (Bartók Béla u. 26. és Gárdonyi Géza u. 2.), valamint a 
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Fazekas Mihály utca teljes szakaszának kialakítását – ez az útalap 
építését és szilárd burkolattal történő ellátását jelenti. Ebben el-
jutottunk odáig, hogy a közbeszerzési eljárás kiírásra került és a 
benyújtott pályázatok bírálat alatt állnak. Várhatóan, forráskiegé-
szítésre lesz szükség. 
Jogos az újtelepiek olyan jellegű igénye, elvárása, hogy fejlődjön 
a városrész, hiszen évtizedes lemaradásban vannak több vonat-
kozásban. Ez a projekt, illetve a hozzá kapcsolódóak, jelentősen 
javítanak majd az Újtelep állapotán és a lakosok nehézségein. 

- Az Újtelepen tavaly év végén volt egy önerős önkormányzati 
beruházás... 
- Igen, kimaradt a Móricz Zsigmond utca egy szakaszának útalap-
építése. Úgy ítéltük meg, hogy mindennemű nehézség ellenére, 
vagy mellett, indokolt a járhatatlan szakasz útalapjának építése. 
Elkülönítettünk egy keretösszeget, amelyből egyáltalán járhatóvá 
tettük az utat. Nem egy befejezett útépítés valósult meg, de így az 
ott lakók meg tudják közelíteni ingatlanjaikat, illetve a hulladék-
szállító járművek is tudnak közlekedni. Még egy kiegyenlítő ré-
teget fogunk rátenni tavasz folyamán, valamint a padkarendezés, 
vízelvezetés további kialakítása is hátravan. 

- A tavalyi évben született meg a 2020-2024 közötti időszak-
ra vonatkozó gazdasági program, amely tartalmazza – töb-
bek között – az előbbiekben felsorolt TOP-os pályázatokat is. 
Milyen feladatok, tervek várnak az önkormányzatra ennek 
kapcsán? 
- Tulajdonképpen azokat a célkitűzéseket fogalmazta meg a kép-
viselő-testület, amelyeket nem feltétlenül lesz lehetőségünk meg-
valósítani, de mindenképpen szeretnénk. Meggyőződésem, hogy 
rövid-, közép- és hosszú távú terveket is meg kell fogalmaznia 
egy testületnek, amikor a következő időszakát tervezi. Nagyon 
sok ötlet, kívánalom felsorolásra került. Mindezek természetesen 
akkor valósulhatnak meg, ha forrást tudunk rájuk biztosítani, illet-
ve pályázati forrást tudunk bevonni.
Tudni kell azt is, hogy a 2014-2020-as EU-s ciklus befejeződött. 
Az el nem készült beruházásaink megvalósításáról beszéltünk az 
előzőekben, viszont most vagyunk abban az időszakban, hogy a 
2021-2027-es EU-s ciklusra vonatkozóan a terveinket, elképze-
léseinket, projektötleteinket formába öntsük. Ezen dolgoztunk 
december-január hónapban is folyamatosan. Várjuk azokat a pá-
lyázati kiírásokat, amelyekben már központi döntések születtek.

- A M4-es autópálya megvalósítása egy új szakaszához érke-
zett, hiszen az illetékes hatóságok kiadták az építési engedé-
lyeket. Milyen új információk vannak ezzel kapcsolatban?
- A tavalyi év folyamán az is kérdés volt az M4 kapcsán, melyik 
lesz az a nyomvonal, ami Püspökladányt elérheti. Budapest felől 
Abonyig valósult meg a projekt, onnan Törökszentmiklósig foly-
nak építkezések, egy tiszapüspöki környékén megvalósult Tisza-
híd megépítésével. Tavaly kormányrendelet született arról, hogy 
a Törökszentmiklós nyugat és Püspökladány közötti szakasz be-
ruházása megkezdődik. Egyelőre annyit tudunk, hogy Püspökla-
dány irányából is meg fog kezdődni az építkezés. Annyi nehezítő 
körülményről van információnk, hogy a kész tervek birtokában, 
Karcag városa új nyomvonal kialakítását kezdeményezte. Egyelő-
re pontos információim nincsenek a változásokról. Annyit tudok, 
a püspökladányi nyomvonalat ez a kezdeményezés nem érinte-
né, csupán Karcag területén jelentene változást a kezdeményezés. 
Az elkészült terveket a magunk részéről jóváhagytuk és várjuk a 
megvalósításukat. 

- Kicsit térjünk át egy másik, nem kevésbé fontos területre. 
Püspökladányban tavaly növekedett a születések száma. Ha-
gyomány a városban, hogy az újszülötteket köszönti az önkor-
mányzat, a rendhagyó helyzet miatt azonban ebben is változás 
történt. Milyen összegű juttatást kaptak, illetve hogyan kap-
tak a gyermekek szülei?
- Nagyon bensőséges és szép emlék számomra, hogy 2019 év vé-
gén köszöntöttük az újszülötteket a művelődési központ aulájá-
ban. A korábbi évek tendenciáihoz képest, a születésszám jelentő-
sen nőtt Püspökladányban: 163 újszülöttről számolhatok be, ami 
nagy öröm számunkra. Az előző években 119, 137, 130 – ilyen 
számokat mondhatok. Legutóbb 2002-ben született 166 gyermek. 
A 2020. évben született püspökladányi lakóhellyel, annak hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkező és ténylegesen is a települé-
sen életvitelszerűen lakó gyermekek részére, egyösszegű vissza 
nem térítendő 20 ezer forint pénzbeli támogatás került kifizetésre. 
A december hónap utolsó napjaiban született gyermekek részére a 
támogatás kifizetése 2021. január 5-ig megtörtént.
Tavaly, a költségvetésünk elfogadásakor magam tettem kezdemé-
nyezést, de a testület is támogatott abban, hogy segítsük a fiatal 
családokat. Megnöveltük az ifjú házasok első lakáshoz jutási tá-
mogatási keretösszegét. A korábbi években 200 ezer forintos saját 
forrásból nyújtott támogatást testületünk felemelte 500 ezer fo-
rintra. Az elmúlt években átlagosan 12-18 közötti ifjú házas vette 
igénybe a 200 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást. A 
megemelt összeget 2020-ban 28 házaspár igényelte és kapta meg. 
A házasságkötések száma szintén növekedett az elmúlt évekhez 
képest, hiszen a korábbi 30-40-50-70-80 után, 2020-ban 131-en 
mondták ki a boldogító igent. 

- Tekintettel arra, hogy még mindig veszélyhelyzet van, mi-
lyen évre számít?
- Nagyon várom azt a pillanatot, amikor megszüntethető lesz a 
veszélyhelyzet, de ennek objektív kritériumai vannak. A rendelke-
zésre álló adatok tekintetében, nem lepődnék meg, ha nem lehet-
ne feloldani a veszélyhelyzetet. A mi feladatunk, hogy kezeljük 
ezeket a szituációkat és folytassuk feladatellátásunkat a nehézsé-
gek ellenére. Ha mégis feloldják a rendkívüli jogrendet, akkor a 
legrövidebb időn belül soron kívüli testületi ülést hívok össze, 
amelyen értékeljük az elmúlt időszakot, másrészt újra tervezzük a 
feladatainkat. Nehéz időszakra számítok, hiszen egyik pillanatról 
a másikra nem lehet visszatérni a normál kerékvágásba.

GMA
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Városháza
 A veszélyhelyzet ideje alatt 2021 januárjában az aláb-
bi polgármesteri döntések születtek:
Az állami fenntartásban lévő általános iskolák beiskolázási kör-
zeteinek Berettyóújfalui Tankerületi Központ által történő meg-
határozása tekintetében, a beiskolázási körzetek kijelölése véle-
ményezési jogkörben elfogadásra került, azzal a kitétellel, hogy 
a demográfiai változásokat figyelembe véve, a körzethatárokat 
szükség esetén módosítani kell.
7.000.000 Ft támogatás került biztosításra a Püspökladányi Egész-
ségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére kardiológiai szakren-
delés ellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzéséhez a 2021. 
évi költségvetés terhére.

475.743 Ft ki nem egyenlített behajthatatlan követelésről történt 
lemondás, mely hátralék a Püspökladányi Egyesített Óvodai In-
tézmény 2009-2015-ig tartó időszakában keletkezett.
Szociális bérlakás, illetve szakemberek részére szolgálati bérlaká-
sok bérbeadásáról születtek döntések.
TOP-os pályázat - a Települési környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztések kiírás keretein belül - második alkalommal került be-
nyújtásra Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fej-
lesztése. Fő beavatkozási helyszínként az A-13-as jelű csatorna 
lett megjelölve.

Keserű László
jegyző

Bérmegállapodás 2021
 Január végén született meg a bérmegállapodás, így a 
2021-es minimálbér és garantált bérminimum február 1-től 
hatályos. A megállapodásban foglaltak szerint a minimálbér 
bruttó értéke 161 ezerről 167 ezer 400 forintra, a garantált 
bérminimum bruttó értéke pedig 210 ezer 600 forintról 219 
ezer forintra nőtt. A bértárgyalások, illetve a megállapodás 
részleteiről Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati 
kapcsolatokért felelős államtitkárt kérdeztük.

Mit lehet tudni a bértárgyalások hátteréről?
– Azt tudom mondani, hogy a veszélyhelyzet rányomta a bélyegét 
a tárgyalásokra. Hét alkalommal ültek le a tárgyaló felek, és nyol-
cadik alkalommal tudtak megállapodni.
A munkaadók 0% emelést javasoltak, hiszen ebben a helyzetben 
most nem látták annak fedezetét, hogy béremelésben gondolkod-
janak. A munkavállalók képviselői 10%-ról indultak, hiszen a 
korábbi években azért 8-9%-os emelések nem voltak példa nél-
küliek. Így tényleg azt tudom mondani, hogy most mindenki a 
legnagyobb felelősséggel és a legnagyobb kompromisszumkész-
séggel tette a dolgát. A végén senki sem volt maradéktalanul elé-
gedett, de az életnek haladni kell tovább. Ezek a számok kellenek 
a GYES, GYED, táppénz és még nagyon sok juttatás kiszámításá-

hoz, tehát ennek a megállapodásnak meg kellett születnie - ismer-
tette a részleteket Bodó Sándor.
Az államtitkártól megtudtuk, hogy a megállapodás tartalmaz egy 
olyan záradékot, amely mindenképpen előremutató. Eszerint a fe-
lek félévkor áttekintik az elmúlt másfél év gazdasági eredményeit, 
köztük a bérek helyzetét is. Hozzátette: az érvényben lévő hatéves 
bérmegállapodásban foglaltak szerint, amennyiben év közben a 
szociális hozzájárási adó 15,5%-ról 13,5%-ra csökkenthető, úgy 
1%-ot béremelésre kell fordítani.
- Nyilván ez azt jelenti, hogy a következő hetekben, hónapokban 
is jónéhány tárgyalási forduló lesz - zárta gondolatait Bodó Sán-
dor.

GMA

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK: 
Tóth Lajos polgármester fogadóórája 2020. szeptember 14. nap-
jától a járványügyi helyzet alakulására tekintettel előre nem lát-
ható ideig szünetel. A polgármester telefonon áll a lakosság ren-
delkezésére.

Vadász Ferenc alpolgármester elérhetőségei 
tel.szám: 06-54/517-111 (8-12 óráig)
e-mail cím: vadasz.ferenc@puspokladany.hu

Borsos László alpolgármester e-mail elérhetősége: 
borsos.laszlo@puspokladany.hu

Ferenczik György önkormányzati képviselő e-mail elérhetősége: 
ferenczik.gyorgy@puspokladany.hu

Győrfi Lajos önkormányzati képviselő elérhetőségei 
tel. szám: 06-20/960-8590; 
e-mail cím: gyorfi.lajos@puspokladany.hu; messenger 

Ráczné Fekete Ilona önkormányzati képviselő elérhetőségei – 
tel.szám: 06-20/931-8167; e-mail cím: feketeilona77@gmail.com

Matkóné dr. Antos Bernadett önkormányzati képviselő e-mail 
elérhetősége: matkone.antosbernadett@puspokladany.hu

Horváth Ádám önkormányzati képviselő telefonos elérhetősége: 
06-70/947-0597 

Varga Zoltán önkormányzati képviselő e-mail elérhetősége: 
varga.zoltan@puspokladany.hu

Ráczné Hegedűs Ilona önkormányzati képviselő elérhetőségei 
tel.szám: 06-30/631-8624
e-mail cím: hegedusilona67@gmail.com

Balázs Sándor önkormányzati képviselő elérhetőségei 
tel.szám: 06-20/319-3091; 
e-mail cím: b.sandor1965@freemail.hu

Kiss Zsigmond önkormányzati képviselő elérhetőségei 
tel.szám: 06-20/934-3849;
e-mail cím: blueing@freemail.hu
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Karantén könyvcsomag
Kedves Olvasóink!

Beindítjuk "Karantén könyvcsomag" szolgáltatásunkat

Bár könyvtárunk a 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet feloldá-
sáig még zárva tart, 2021. február 17-től azonban lehetőség nyílik 
az olvasók részére a könyvtárépületen kívüli szolgáltatásra. Eb-
ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalása is 
megerősít bennünket.
A felnőtt- és a gyermekkönyvtár állományából való kölcsönzésre 
hétfő, szerda és pénteki napokon 9-13 óráig lesz mód.
A könyvcsomagok átvételére a Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
főbejárata melletti ablaknál lesz lehetőség a fenti időpontokban.

Tudnivalók a "Karantén könyvcsomag" szolgáltatásról:
1. 2021. február 17-től igényelhető, beiratkozott és érvényes tag-
sággal rendelkező olvasóink számára.
2. A kölcsönözni kívánt könyveket online katalógusunkból vá-
laszthatják ki: http://opac3.puspokladany.monguz.hu/ 
3. A kért könyvek félretétele 2 nap.
4. Konkrét igényeiket az alábbi elérhetőségeken adhatják le hétfő-
től-péntekig 9-14 óra között:
felnőtt könyvtár: plbiblio@gmail.com e-mail címen, gyermek-
könyvtár: tunderkonyvtar@gmail.com vagy 

a Kecskés Gyula Városi Könyvtár Facebook-oldalán, gyermek-
könyvtár https://www.facebook.com/puspokladany.tunderkony-
vtar  vagy az 54/450-649 telefonszámon
5. Az előre összekészített könyvcsomagokért hétfő, szerda és pén-
teki napon fáradhatnak be a könyvtár kijelölt kölcsönző-ablaká-
hoz 9-13 óra között. 
6. Az átvétel időpontjáról az Ön által megjelölt elérhetőségen ér-
tesítjük (e-mail-en, vagy telefonon.)
7. A kölcsönzés ideje: 3 hét, összesen kölcsönözhető könyvek szá-
ma: 8 darab.
8. Visszahozhatják az eddig kikölcsönzött köteteket is becsoma-
golva (tasak, szatyor), név, lakcím feltüntetésével, mely lehetővé 
teszi a beazonosítást. A visszahozott könyvek 72 órára karanténba 
kerülnek.
A könyvtár bejárata előtti várakozásnál kérjük, tartsák be az előírt 
távolságot, a könyvcsomag átvételekor kötelező a maszk viselése!
Természetesen, a veszélyhelyzet ideje alatt, a kölcsönzésben lévő 
könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét meghosszabbít-
juk. 
Addig is vigyázzanak magukra és egymásra!
Jó egészséget kívánnak a könyvtár munkatársai!

Tányér József

Zajlik a digitális átállás a Ladány TV-nél
 A Ladány Televízió hamarosan elérhetővé válik a 
DIGI Kft. digitális csatornái között, az átállás folyamatban 
van.

Az utóbbi időszakban nagyon sok lakossági megkeresés érkezett 
a Ladány Televízióhoz annak kapcsán, hogy a DIGI Kft. szolgál-
tató digitális vonalán, mikor lesz elérhető a helyi csatorna műsora. 
A tárgyalások, eszközbeszerzések folyamatban vannak az üggyel 
kapcsolatban, s a közeljövőben megtörténhet a digitális átállás – 
tudtuk meg Galiné Mile Andreától, a Püspökladányi Tájékoztató 
és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum megbízott intéz-
ményvezetőjétől.

- Néhány hónappal ezelőtt, a DIGI Kft. hálózatrekonstrukcióba 
kezdett Püspökladány területén. Ez azt jelenti, hogy behúzzák a 
városba az optikai kábelt, így digitális jelet tudnak közvetíteni. 
Tavaly, nyár közepén kerestem meg a kft.-t a kérdéssel, miszerint a 
Ladány Televíziónak milyen további teendői vannak, hogy ezentúl 
is elérhető legyen a hálózaton. A múlt év decemberében kaptam 
egy e-mailt a szolgáltatótól, amiben leírták, pontosan milyen fel-
tételek mellett tudjuk a közös munkát folytatni. Egy IP multicast 
jelfolyamot várnak el a televíziótól. Ez a gyakorlatban annyit 
jelent, hogy digitálisan kell kiadnunk a jelet a stúdióból ahhoz, 
hogy a szolgáltató továbbítani tudja. Ehhez egy ún. encodert kell 
beszereznie az intézménynek, ami körülbelül másfél millió forint-
ba kerül – mondta a megbízott intézményvezető, majd hozzátette, 
levélben kereste meg a fenntartót az üggyel kapcsolatban, s azt a 
választ kapta, hogy az encoder beszerzésére fedezetet fog biztosí-
tani az intézmény idei költségvetésében. Az eszközt így már meg 
is rendelhette a televízió, s várhatóan márciusban megtörténhet a 

Ladány TV digitális átállása. Addig is, a nézők nyomon követhe-
tik a helyi televízió műsorát a www.ladanytv.hu oldalon, illetve a 
tévé youtube csatornáján.
Galiné Mile Andrea azt is elmondta, hogy ha beszerzésre kerül 
az encoder, remélhetőleg, az egykori UPC Kft. szolgáltatóval - 
ami jelenleg a Vodafone Csoporthoz tartozik -, folytatódhatnak a 
megkezdett tárgyalások a televízió műsorainak sugárzásával kap-
csolatban.
A Püspökladányi Hírek kiadását, terjesztését illetően, szintén új 
információkat tudtunk meg Galiné Mile Andreától, ugyanis egy 
új megoldás született, aminek hatékonysága a következő időszak-
ban, a gyakorlatban válik majd el.
- Az utóbbi hónapokban, években sok problémánk adódott a ter-
jesztéssel kapcsolatban, amiket több-kevesebb sikerrel orvosol-
tunk. Ezek a nehézségek generálták azt a folyamatot, hogy el-
kezdtünk az alternatív megoldásokon gondolkodni. A felmerülő 
problémákhoz hozzá tartoznak a pénzügyi jellegű gondok is. A 
járványhelyzet miatt, az önkormányzatnak a központi költségve-
tésbe kellett átcsoportosítania különböző forrásokat. Valószínű-
leg, nehéz évnek nézünk elé, ezért költségtakarékossági szempon-
tokat is figyelembe kellett vennünk. Egy olyan elképzelés született, 
mely szerint a Püspökladányi Hírek az eddigi 5200 nyomtatott 
példány helyett, 1500 példányban fog megjelenni és meghatáro-
zott újságpontokon lesz elérhető a városban. A pontos helyszínek 
még egyeztetés alatt vannak. A februári lapszám még ugyanúgy, 
csak online formátumban jelenik meg, mint az utóbbi hónapok-
ban. Márciustól pedig, az online újság mellett, a már említett 
1500 nyomtatott példány is elérhető lesz. Gondolkodunk abban, 
hogy készítünk egy igényfelmérést: kik azok, akik mindenképpen 
a postaládájukba várják a lapot. Amint körvonalazódnak a rész-
letek, tájékoztatjuk a lakosságot – zárta gondolatait a megbízott 
intézményvezető, s azt is elmondta, mind a televízió digitális 
átállásával, mind a Püspökladányi Hírekkel kapcsolatban kéri a 
városlakók türelmét.

R.E.
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Új segédmotor-kerékpárral bővült a 
Püspökladányi Polgárőr Egyesület gépjárműparkja

 A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség együttműködésének 
köszönhetően, egy új segédmotor kerékpárral bővült a Püs-
pökladányi Polgárőr Egyesület gépjárműparkja. 

A részletekről és az elmúlt évről kérdeztük Faragó Zoltánt, az 
egyesület elnökét.
 - 2020-ban is történtek fejlesztések, többek között az, hogy egye-
sületünk kapott egy segédmotor-kerékpárt. A beszerzésre a Haj-
dú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hajdú-Bihar Megyei 
Polgárőr Szövetség szerződéskötése kapcsán adódott lehetőség, 
oly módon, hogy az így kapott pénzbeli támogatásból a szövet-
ség segédmotoros gépjárműveket vásárolt, amiket a járásoknak 
adományozott. A Püspökladányi Polgárőr Egyesület is kapott egy 
gépjárművet. Ez egy 50 köbcentis segédmotor-kerékpár, amit bu-
kósisakkal együtt vehettünk át. A bukósisak – a sárga csíkos lát-
hatósági mellénnyel és egyenruhával együtt – úgy lett kiválasztva, 
hogy már messziről felismerhető legyen a polgárőr. Terveink kö-
zött szerepel még egy motorkerékpár beszerzése, hogy párban is 
el lehessen látni a szolgálatot – mondta Faragó Zoltán.
A polgárőrség a 2020-as évben több mint 1 800 000 forintból gaz-
dálkodhatott – ami magában foglalja az OPSZ éves támogatását, 
az önkormányzati költségvetésből érkező támogatást, a MÁV 

Start Zrt.-től kapott támogatást, illetve a Budapesti Polgárőr Szö-
vetség és a Püspökladányi Polgárőr Egyesület közötti együttmű-
ködési szerződésből adódó támogatást. Az összegből formaruhát, 
bakancsot, télikabátot, maszkokat, kesztyűket és egyéb védőfel-
szereléseket, valamint üzemanyagot, bútort és irodaszert, tehát a 
működéshez szükséges eszközöket vásárolt az egyesület.
A Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnöke hozzátette: mivel a 
koronavírus-helyzet miatt az elmúlt időszakban nem voltak ren-
dezvények a városban, a polgárőrök főként a közterületeken telje-
sítettek szolgálatot – a 2020-as évben összesen 4450 órát –, ezzel 
is segítve a rendőrség munkáját.

P.N.

Áttette székhelyét a Püspökladányi Horgász Egyesület
 A Püspökladányi Horgász Egyesület irodája elköltö-
zött a Bocskai utca 48. szám alól, a Kossuth utca 21. alá, ezért 
február 1-jétől ott üzemel az engedélykiadás.

Márkus Gábor, az egyesület elnöke lapunk kérésére értékelte a 
2020-as évet, s elmondta, a járványhelyzet ellenére, sokan váltot-
tak horgászengedélyt, viszont sajnos nagyon sok rendezvényük 
elmaradt. 

- Azt tapasztaltuk, hogy sokkal többen horgásztak és sokan váltot-
tak engedélyt is. Több mint 1060 állami jegyet adtunk ki az elmúlt 
évben, ebből 80-90 gyermekhorgász, 75 nő, a többi pedig férfi ta-
gunk. A veszélyhelyzet miatt nagyon sok rendezvényünk elmaradt. 
Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de reméljük, az idei év már jobb lesz 
e tekintetben. Az év eleji teendőinket elvégeztük, viszont a közgyű-
lésünket nem tudtuk megtartani. Összességében azonban, jó évet 
zártunk – mondta Márkus Gábor, majd hozzátette, a Kossuth utca 
21. szám alatti helyiséget egyelőre március 31-ig bérlik.
Ide várják a fogási naplókat is, amelyeket február 28-ig kell le-

adniuk a horgászoknak. Jelenleg versenytilalom van érvényben 
a veszélyhelyzet miatt, de az egyéni horgászat engedélyezett, ki-
véve éjszaka, hiszen a törvény értelmében, este 8 órától reggel 5 
óráig kijárási tilalom van.
2021. január 1-től, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MO-
HOSZ) bevezette az elektronikus területi jegykiadást, ami még az 
50 hektár feletti vízen halgazdálkodó szervezeteket, döntően Te-
rületi Szövetségek kezelésében lévő vízterületek horgászjegyeit 
érinti. A későbbiekben további vízterületek csatlakozása várható, 
így majd a püspökladányiaké is.
- 2018 szeptemberében elindult az elektronikus úton történő hor-
gászkártya regisztráció – jelenleg 710 ezernél tart országosan a 
regisztráltak száma. Az állami jegy és a fogási napló továbbra is 
papír alapú marad, de január 1-jétől minden horgászatra jogosí-
tó okmány, tehát területi-, napi jegyek kiadása az ún. HORINFO 
elektronikus felületen keresztül történik. A horgász maga is kivált-
hatja a jegyét a saját profiloldalára belépve, bankkártyás fizetés-
sel, de ha bejön az egyesülethez, mi is kiadjuk számára elektro-
nikusan, illetve ki is nyomtatjuk az engedélyt – zárta gondolatait 
Márkus Gábor.

R.E.
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Rácz Endre lett december hónap költője
 Rácz Endre költővel, Szerep díszpolgárával beszél-
gettem a Kecskés Gyula Városi Könyvtárban, abból az apro-
póból, hogy a Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete irodal-
mi portálja, a Magyar Erő ajánlása szerint ő lett december 
hónap költője.

A jelenlegi helyzet miatt látogatókat sajnos még nem fogadhat-
tunk, de bízunk benne, hogy a médián, az interenetes portálon ke-
resztül így is sokakhoz eljut ez a hír.
A költő több éve visszatérő vendégünk, 2016-ban a "Délibáb és 
Rózsakert", majd 2017 szeptemberében az "Álmok a pásztortűz 
körül" című  verseskötetei bemutatóját tartotta nálunk. Évek óta 
megtiszteli "Versmaraton" elnevezésű, költészet napi rendezvé-
nyünket, legutóbb is élmény volt hallgatni citerakísérettel előadott 
verseit. Megható költeménnyel üzent "Az égi citerás"-nak, Vígh 
Sándornak, Boruzs Sándor emlékére pedig megírta a "Vén cite-
rás" című versét.
Beszélgetésünk elején arról kérdeztem Endrét, hogyan jutottak 
el versei az irodalmi honlap szerkesztőségéhez, honnan értesült 
a pályázatról.

Vendégünk elmondta, hogy több mint három éve publikál a ma-
gyarero.hu weboldalon, a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesü-
letének Irodalmi honlapján. A honlapot egy költő ismerőse aján-
lotta, s azóta már több pályázaton is indult. A „Hónap költője” 
felhívást a portál főszerkesztő asszonya hirdette meg, kicsit moti-
váló jellegel. Ebben a pályázatban mindig az adott hónap kiemel-
kedő költőjét akarják jutalmazni.
Endre elmondása szerint tavaly december hónapban, a téli szünet-
ben publikált leginkább. Az elismeréssel oklevél és egyedi aján-
dék kötet jár, amibe az adott hónap versei kerülnek bele, vagy ha 
nincs egy kötetre való, ez kiegészül a korábbi publikációkkal.
Rácz Endrének versei és két meséje került beválogatásra az aján-
dék kötetbe, amihez a kitüntető címmel együtt szívből gratulá-
lunk.
A költőnek azóta is olvashatjuk írásait a portál honlapján, leg-
utóbb a Magyar Kultúra Napjára íra meg a "Kultúrádban légy 
erős" című verset. A költeményt kérésemre meghallgathattuk a 
szerző szavalatában.

"Kultúrádban légy erős, így nemzet leszel!
Nélküle posvány csak, egy ócska hordalék,
Melyet folyam árja visz s elnyel a tenger;

Egy rongy hajó, melyet magába folyt a mély.
Fundamentumok kellenek, mint kősziklák,

Kik századok súlyával megállni bátrak!
És mindaz, ki rajta megállni vágy, így lát:
Előttem hát és élni kész egy új század!"

Igen, fundamentumok kellenek, egy erős, biztos talaj, ahol megál-

lunk, de ehhez szükséges a hagyományok, elődeink kultúrájának 
ismerete, megőrzése és továbbéltetése.
Rácz Endre verseiben a múlt értékeit, a sárréti világot, az itt élő 
emberek szívós akaraterejét tárja fel, közvetíti felénk. Ahogy Ko-
dály Zoltán mondja: "Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kul-
túrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának."
Költő vendégem a fentiekre reagálva elmondta, célja a múlt érté-
keit közkinccsé tenni, s közvetíteni a jövő generáció felé. A jelen-
ben a kortárs költők még lehetnek kapocs a múlt és jövő között. 
Ezért is kiemelkedően fontos küldetés, hogy ezt a feladatot fel-
vállaljuk.
Ő még szerencsésnek tarthatja magát -  folytatta előző gondolat-
menetét -, hogy első kézből szüleitől, nagyszüleitől ismerhette 
meg a régi sárréti világot, amihez a legendák, mesék is hozzá-
tartoznak. Fontos azonban a hitelesség. Ha valaki itt nőtt fel, a 
Sárrét volt a játszótere, majd itt dolgozott, talán könnyebben jut 
információhoz. Könyvből is sokat megtudhatunk, de személyes 
átélése, megélése a dolgoknak semmivel sem pótolható. Nem sza-
bad elfeledni honnan jöttünk, elengedhetetlen a múlt, a  gyökere-
inkhez való ragaszkodás.
Endre elmondta: az anyanyelv, ez az ízes sárréti nyelv az identitá-
sunk alapja, amit otthonról hozunk. Számára a költészet, a népze-
ne, a népművészet egy, nem lehet szétválasztani.
Igen, ebben mindannyian egyetértünk, már kiskortól is egységben 
kell az ismereteket oktatni.
S az is nagyon fontos, hogy ha valaki hitelesen ad tovább egy 
történetet, azt próbáljuk meg hitelesen közvetíteni.
A népi élet, a pásztorvilág megidézése, Rácz Endre költeménye-
iben felvillanó természeti képek mind-mind azt tükrözik, hogy 
hűséges ehhez a tájhoz, tiszteli elődei örökét. Ezek a versek egy-
fajta alázatot, ragaszkodást tükröznek, leképezik azt, hogy itt nőtt 
fel. Érzelemgazdag lírai alkotások ezek, de vannak balladisztikus, 
a betyárvilágot-betyárromantikát, a régi pásztoréletet idézők is. 
Ilyen például a "Betyárlegény az éjszakában" című legújabb műve 
is.
A költőnek egyre több írása szól az ünnepekhez: "Meggyújtok egy 
gyertyát" - a négy adventi vasárnapra; „Ne nézzünk hátra ma” 
-  a reménységről; „Kérem az Úristent” - Újév kapcsán, valamint 
emlékversekkel találkozhatunk.
Vendégemet kérdezve azt a választ kaptam, hogy valóban sajnos 
december-, január hónapban több emlékverset írt. 
A további terveiről kérdezve Endre elmondta, hogy nem a jelen 
összeállítást szándékozik kibővíteni,  hiszen "Ahol a fák mesél-
nek" címmel szerkesztés alatt áll egy tervezett kötete, ami a pan-
démia miatt tavaly nem jelenhetett meg. Ebben a kötetben versek 
és "Toldi szelleme" címmel egy nagyobb elbeszélő költemény kap 
majd helyet.
Célok, tervek tehát vannak, s bízunk benne, hogy az idén lehető-
ség lesz kötetbemutató előadásokra.
Reméljük, a Rácz Endre által megidézett varázslatos régi világ, 
sokáig él tovább az emberek lelkében! Ahogy a költő, akár ars 
poetikájának is választható versében írja:

"Ne várjatok tőlem nagy csodákat!
Csupán egy apró versnyi bánat,
Mi lelkemből feltör néhanap…

S hogy vers csupán? Igaz! De lelkemből fakad!"

 További sikereket és alkotóerőt kívánunk  a folytatáshoz!

Tányér József
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Dr. Rákosi Endre szülész-nőgyógyász szakorvossal beszélgettünk
 Városunk önkormányzata 1991-ben Díszpolgári cí-
met alapított, melyet olyan személyek kapnak meg minden év-
ben, akik a város társadalmi-, gazdasági-, kulturális életében 
és más területen a lakosság javára huzamosabb időn át, példa-
mutató, eredményes munkát végeztek, tevékenységükkel a vá-
rosnak hírnevet szereztek. A Díszpolgári címet 2020 évben dr. 
Rákosi Endre szülész-nőgyógyász szakorvosnak adományozta 
a testület. Dr. Rákosi Endrével rendelőjében beszélgettünk a 
kitüntetés kapcsán.

 - Milyen emlékei vannak Püspökladányról azokból az idők-
ből, amikor ide került? Mik voltak az első benyomásai a vá-
rosról?
 - 1972 áprilisában érkeztem Püspökladányba, az itteni szülőott-
honban találtam állást. A település egy nagyközség benyomását 
keltette. Ez nekem nem volt új, mert Vásárosnamény, ahonnan 
jöttem, szintén hasonló nagyságú település volt. A megérkezésem 
után az emberekkel is megismerkedtem, bár a szülőotthonban 
való munkám és a heti két-három ügyelet mellett, nem sok időm 
jutott arra, hogy jobban szétnézzek a községben. De azért jöttem-
mentem. A lakosok örültek nekem, mindenki kedves volt.
A szülőotthonban nagyon jó kapcsolataim alakultak ki, aranyos 
és kedves munkatársak vettek körül. Szeretettel gondolok vissza 
azokra a szülésznőkre, ápolónőkre, csecsemőgondozókra és taka-
rítókra, akikkel együtt végeztük a munkát. Sajnos közülük már 
nagyon kevesekkel tartom a kapcsolatot, és ők is már a hetvenes, 
nyolcvanas éveiket tapossák. Visszatérve a kérdésre, mindenki 
azon volt, hogy megszeressem Püspökladányt, így az első benyo-
mások is kedvezőek voltak. Egy évig dolgoztam a szülőotthon-
ban, azután – 1973 májusában – a rendelőintézetbe kerültem.

 - Miért ment el végül a szülőotthonból és hogyan került a 
rendelőintézetbe?
 - A rendelőintézetbe kerülésem után szolgálati lakást is kaptam a 
várostól – ez fő szempont volt számomra, ezért jöttem el a szülő-
otthonból. A járóbeteg ellátásba kerültem, ahol a napi 40-50 fős 
betegforgalom megadta nekem a munkát. Abban az időben még 
működött az ún. MSZSZ szolgáltatás (Mozgó Szakorvosi Szolgá-

lat – a szerk.), vagyis hetente kétszer, minden szerdán és csütör-
tökön kijártunk a környező falvakba, ahol várandós tanácsadást 
végeztünk. A környező községek védőnőivel, orvosaival is olyan 
kapcsolat alakult ki, ami a későbbiek folyamán nagyon hasznos 
volt, hiszen a betegellátás érdekében jól tudtunk egymáshoz al-
kalmazkodni.
A járóbeteg ellátásban a terhesgondozás és a nőgyógyászati vizs-
gálatok mellett, a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt fektet-
tünk, kiszélesítettük például a méhnyakrák-szűrés lehetőségét. A 
minél nagyobb prevenció létrehozása volt a célunk. Ennek érde-
kében – a helyi Vöröskereszttel közösen – felvilágosító előadáso-
kat szerveztünk, amikkel a megelőzést népszerűsítettük. A felvi-
lágosításnak meglett az eredménye, a szűrések száma látványosan 
emelkedett.
Ezzel párhuzamosan működött az iskolai felvilágosító munka is, 
amelynek keretében negyedik osztályosok részére tartottunk fel-
világosító előadást, osztályfőnöki órán. Ez is nagyon jó volt, a 
gyerekek aranyosak voltak. A fiúk és a lányok közösen hallgatták 
az előadásokat, azután pedig jöttek a kérdések – de nem csak ott, 
a tanteremben, hanem kint az utcán is. Jöttek utánam, hogy „el-
nézést, ezt az osztályban nem mertem megkérdezni, de ez és ez 
a gondom, mit lehet tenni...” Ilyenkor akár ott, az utcán is meg-
beszéltük a problémát, sokszor csatlakoztak a barátok, barátnők 
is, a végén már egy egész kis csoport alakult ki. (nevet) Később, 
felnőtt korban, amikor a gyermekvállalás kapcsán találkoztunk, 
sokan jelezték, hogy ott voltak abban az osztályban, amelyiknek 
én tartottam a felvilágosítást. Nem felejtettek el, megmaradt a 
kapcsolat.
Ezért is éreztem jól magam Ladányban: az utcán, a boltban, tehát 
a rendelőn kívül is szívesen beszélgettek velem az emberek – és 
én is az a típus vagyok, aki szeret ismerősökkel találkozni, szót 
váltani. Gyorsan eltelt ez a 47 év. (mosolyog)

 - 1992-től megbízott igazgatóként vezette a püspökladányi 
rendelőintézetet, majd 1997-től 2007-ig az intézmény kineve-
zett igazgatója volt. Mik voltak a főbb céljai vezetőként?
 - Farkas Dezső polgármester úr felkérésére lettem az intézmény 
megbízott vezetője 1992 januárjában. Elsősorban egy stabil or-
vosgárdát szerettem volna létrehozni, persze maga a gárda addig 
is stabil volt, viszont voltak betöltetlen álláshelyek, amiket fel kel-
lett tölteni. Végig arra törekedtem, hogy teljes legyen a létszám. 
A műszerezettséget is igyekeztük fejleszteni, többek között ultra-
hang gépet szereztünk be, aminek a használatát klinikai asszisz-
tensek segítségével sajátítottuk el. Ettől kezdve az ultrahang vizs-
gálatért nem kellett Debrecenbe utazniuk a kismamáknak. Ezen 
kívül röntgengép-csere is volt, és mindig történtek kisebb beszer-
zések. 2007 után az igazgatói állás átszerveződött, de továbbra is 
maradtam a járóbeteg ellátásban, jelen pillanatban is végzem ezt a 
munkát – ugyanolyan szeretettel, mint eddig.

 - A tavalyi évben Díszpolgári cím kitüntetést kapott a város-
tól. Milyen érzésekkel vette át a díjat? Számított rá?
 - Augusztusban kaptam a telefont Vadász Ferenc alpolgármester 
úrtól, hogy van egy olyan elképzelés, miszerint felterjesztenének 
a Díszpolgári címre. Meglepődtem, de nagyon jól esett, hogy az 
önkormányzat, a városvezetés érdemesnek tart erre a díjra. Ebben 
a díjban benne van mindenki segítő, odaadó munkája, akivel va-
laha együtt dolgoztam. Büszkén viselem ezt a megtisztelő címet, 
és azon leszek – ha az egészségem is bírja –, hogy a jubileumi 50 
évet eltöltsem Püspökladányban.

P.N.
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Farsang
„Haj kisze haj, gyöjj be sodor gömböce, 

Haj kisze haj, gyöjjbe sodor gömböce
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget”

- énekelte a Kolompos együttes egy korábbi farsangi koncertjén. 
De jó is volna, ha ez igaz lehetne a 2021-es évre! De jó is vol-
na végre kivinni a járványt, a betegséget, és helyette behozni egy 
energiával teli, új, egészséges életet! Türelemmel ki kell várni, és 
eljön az az idő is.

Ebben az évben le kell tudnunk mondani a hagyományos farsangi 
mulatságról. Szerencse, hogy rendelkezésünkre áll egy virtuális 
világ, és így mégis ízlelhetünk valamit belőle.
Legtöbb ünnepünk a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódik, a 
farsang azonban nem. Érdekes módon mégis, amivel az idejét 
be tudjuk határolni, az a keresztény naptárból való: ez az ünnep 
vízkereszt és hamvazószerda közé esik, sok-sok népi hagyomány 
kapcsolódik hozzá. 
Különösképpen bizonyítható ez, ha a farsangi időszakot vesszük 
szemügyre. Ilyen január 22-e, Vince napja, amely termésjósló nap, 
vagy említhetnénk február másodikát, Gyertyaszentelő Boldog-
asszony napját, amely egyházi ünnep, azonban az emberek idő-
jósló napnak is tartották. A mondás szerint: hogyha csordul Vince, 
megtelik a pince, vagyis ha ezen a napon enyhe idő van, nem fagy, 
akkor jó szőlőtermés várható. Hogyha Mátyás talál jeget, akkor 
összetöri, de ha nem talál, akkor csinál. Ugyanígy Gyertyaszente-
lőhöz kötődve: ha süt a nap és a medve megijedve saját árnyékától 
visszabújik, hosszú lesz a tél. Ebben az időszakban az emberi te-
vékenység a mértéktelenség jegyében zajlott. A kalóriadús ételek 
kerültek az asztalra, mint például a fánk és a kocsonya.

Régen a párválasztás mellett, a farsang lényege a szabályok felrú-
gása és kigúnyolása volt, az álarcok és a maszkok viselése is erre 
vezethető vissza: „arctalanságot” biztosít. Korábban a felnőttek 
féktelen mulatozásáról szólt ez az időszak, ma főleg a gyermekek 
álarcos báljává szelídült. Bár az utóbbi években a fiatalság ismét 
kezdi feleleveníteni ezt a legbohókásabb ünnepet.
Legismertebb a néphagyományok közül Magyarországon a mo-
hácsi busójárás, amely a világörökség része.
Konc király és Cibere vajda dramatikus játéka Európa-szerte el-
terjedt.
A „farsang farka” elnevezés a farsangi időszak utolsó 3 napjára 
utal. Farsangvasárnap a farsang farkának első napja. Ezen a va-
sárnapon tartották a legtöbb eljegyzést, bált. Ezen a napon tűzték 
kalapjukra a legények a kedvesüktől kapott bokrétát, jelezve ez-
zel, hogy vállalják a kapcsolatot a nyilvánosság előtt. A farsang 
farkának 3. napja húshagyókedd, 47 nappal húsvét előtt. Ekkor 
történt a kisze bábu égetése, ami a tél búcsúztatását szimbolizálja, 
és ami ma egyre inkább visszatér a közösségek életébe.
A farsangi karnevál eleven hangulata, a táncolók kavalkádja jele-
nik meg Csokonai Dorottya című komikus eposzában, ami párat-
lan a maga nemében. Pajzán, vaskos tréfáin túl keresetlen jókedv 
pezseg minden sorában.
Nos, kedves Olvasó! Ha eme viszontagságos, nehéz időkben, 
amikor a kijárási tilalom korlátozza mulatozási lehetőségeinket, 
próbáljuk meg virtuálisan, vagy csak otthon valahogyan felidézni 
a farsang vidám hangulatát! Egyéb se kell hozzá, mint egy-két 
vicces könyv, nem árt egy kis talpalávaló meg egy maskara, amit 
akár a facebook-ra is feltehetünk. Aztán legény legyen a talpán, 
aki felismer. S ha már otthon kell maradnunk, ne feledkezzünk 
meg a jó farsangi fánkról!
 Mindebben segítségünkre lehet Gryllus Vilmos: Maszkabál c. al-
kotása, vagy a már fent említett Csokonai mű, mely így hangzik:

„Éneklem a Fársáng napjait s Dorottyát,
Ki látván a dámák bajos állapotját,
Carnevál s az ifjak ellen feltámada,

S diadalmat is nyert pártára únt hada.
Olly lármát, zerdűlést, viadalt beszéllek,
Amillyet nem láttam, miolta csak élek,

Amillyet nem említ semmi istória,
Meg nem merne tenni maga a francia”

 Tódorné

Könyvespolc: Emma Donoughe regényei
 2010-ben bombaként robbant az irodalmi köztudatba 
Emma Donoghue regénye, A Szoba, amely 2011-ben a magyar 
olvasóközönséget is felrázta, gondolkodóba ejtette. Kíméletlenül 
felidézte a Natasha Kampusch-rémdrámát, amelyet sokan - em-
bertelen szörnyűsége miatt - szerettek volna már elfeledni. A meg-
rázó valóság adta a regény témáját, amelyben az írónő a nőket ért 
erőszak, fizikai bántalmazás ellen tiltakozik. 
    A szoba egyik lakója a 19 éves korában elrabolt fiatal nő, aki 
fogsága ideje alatt lesz anyává. Az évek során azzá is válik, iga-
zi anyává, aki mindent megtesz, hogy gyermeke a szűk keretek 
között teljes életet éljen. Az édesanya kitalál mindenféle játékot, 
időbeosztást készít, próbálja megtartani a „rendes” élet látszatát, 
hogy ne őrüljön meg – mindezt a fiáért. Számára a Szoba bör-
tön, a terror, a kiszolgáltatottság színtere. Az írónő mégsem az 
elszenvedett borzalmakat kívánta feldolgozni, hanem a Szoba má-
sik lakóján, a gyermeken keresztül valamiféle humánumot akart 
becsempészni egy egyébként embertelen történetbe. 

    A Szoba az ötéves Jack 
története. Számára a Világ, 
az Otthon; egész életében itt 
élt az anyjával. Gyermekien 
ártatlan, nem is sejti, hogy a 
falakon kívül van egy másik 
világ is.
A kisfiúnak mindössze két 
ablaka van az igazi világra: 
egy valódi ablak a plafonon, 
valamint egy tévé. Anyjának 
szembesítenie kell a fiát a 
Kint valóságával, el kell vele 
fogadtatnia annak a létét, hi-
telt kell adnia meggyőző sza-
vának azért, hogy a gyermek 
partnere lehessen a szökés-
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ben. A szökési terv Jack-en áll vagy bukik. A kisfiú hihetetlen 
nyomás alá kerül, és a legszomorúbb a dologban, hogy azt sem 
érti, mindez miért szükséges. Miért kell elhagyniuk a Szobát, az 
Otthont? Miért nem akar Anya itt lenni? 
A fogság meséje ilyen módon árnyalva áll a gyermeki lét és tudat 
tanulmányozásának szolgálatába.
    Oldalról oldalra haladva ízlelgetjük azt a szokatlan és furcsa 
módot, ahogy az író az ötéves Jack szájába adja a történetet. Így 
aztán nem csupán az ő szemszögéből látjuk, de az ő szavait hall-
va haladunk előre az események menetében, de inkább annak a 
tanulmányozásában, ahogy a civilizációtól elzártan felcseperedő 
gyermek felfedezi a világot, és újraértelmezi a fogalmat. Ez az 
elbeszélő mód különlegessé teszi a regényt, az ártatlan gyermek 
szemén keresztül mintegy átmossa a borzalmakat. A gyermeki lét 
természetes derűje, gondolkozásmódja sok humoros és megható 
pillanatot szül, ez is egyik erőssége a könyvnek. 
    A szorongás, a reménytelenség, az elnyomás, a gonoszság 
mellett ott van benne a humor, az élni akarás, a kedvesség, és 
mindenekelőtt a szeretet. Cseppet sem könnyed témája ellenére, 
könnyebben “fogyaszthatóvá” válik a történet. Érdemes megpró-
bálkozni vele.
    

    2017 óta olvasható ma-
gyar fordításban az ír-kana-
dai írónő, Emma Donog-
hue misztikumot sugárzó 
regénye, A csoda.
    A 19. századi Írország 
kellős közepére, az ingo-
ványos, tőzegszagú lápvi-
dékre vezet bennünket a 
szerző, ahol az éhínséget 
okozó burgonyavész és a 
tömeges kivándorlások mi-
att megfogyatkozott lakos-
ság gondjai, a kilátástalan-
ság erősen próbára tették 
az emberek lelkierejét. A 
katolikus vallás nyújtotta 
vigasz a közösségek táma-
sza. Ebben az alaphelyzet-

ben a környékbeliek szemében hitük bizonyítékának számít az a 
tizenegy éves kislány, akinek látására, érintésére odasereglenek az 
emberek, azt a csodát megtapasztalva, hogy a gyermek hónapok 
óta él úgy, hogy nem vesz magához ételt.
    Megbízást teljesítve érkezik az aprócska faluba Lib Wright, aki 
a krími háborúban ápolónőként szolgált. Egy apácával felváltva 
őrzi a kislány minden percét, mozdulatát, hogy a két hétig tartó 
megfigyelés alatt leleplezzen egy szélhámosságot, ami számára 
nem is kétséges. A háború borzalmaiban edzett ápolónő kizár-
ja annak a lehetőségét, hogy bárki élelem nélkül hosszú időn át 
képes legyen életben maradni. A mélyen vallásos, ugyanakkor 
furcsa emberi közegben Lib a leggyakorlatiasabb, leginkább a 
földön járó, reálisan gondolkodó személy, alakja mintegy egyen-
súlyt teremt a regényben. Az eseményeket is az ő szemszögéből 
követhetjük. Lelkiismeretesen végzett munkája, éleslátása, a butí-
tó hiedelmek elutasítása egyre szimpatikusabbá teszi őt az olvasó 
számára. Mindennek ellenére fogy az idő, és vele együtt az élet, 
de még nem talált magyarázatot a csodára, amiben ő maga sem 
hisz.
    Az ételt elutasító kislány, Anna O'Donnell megdöbbentő vallási 
rendszert képvisel a regényben. Olyan kultúrában, tudatlanság-
gal párosuló vallási áhitat közepette cseperedik fel, ami a vesztét 

okozhatja. Anna élete szép lassan a végéhez közeledik, és egyedül 
az ápolónő érzékenysége, pszichológiai ismeretei menthetik meg 
a sötét családi titkok örvényében vergődő gyermeket.
    A 19. századi Írország vallási fanatizmusa, az általa okozott 
lelki sérülés mélyen megérinti az olvasót: a megrendülés mellett a 
hit, a megbocsátás ereje, a nehézségeket legyőző, feloldó szeretet 
váltakozó hullámain haladva közeledik a csattanós megoldás felé.

    Emma Donoghue leg-
frissebb regénye, A rokon 
a múlt évben került a köny-
vesboltokba, új színnel ár-
nyalva az írónő munkássá-
gát. Regénye napjainkban 
játszódik, de visszanyúl 
Európa fájdalommal terhes 
náci múltjába is. 
    Noah Selvaggio nyug-
díjas vegyészprofesszor 
kezdi megszokni a felesége 
halálát követő magányos 
életét New Yorkban. Dol-
gos életet élt, megérdemli, 
hogy Nizzában ünnepelje 
meg nyolcvanadik szüle-
tésnapját. Kötődése van az 
európai városhoz, tisztá-
zandó, lezárandó feladatai 

vannak így élete alkonyán. Az édesanyjától örökölt fotók őrzik a 
második világháborús történelmi múlt és a családi legendák titka-
it, ezek nyomába kíván eredni.
    Noah kötelességtudatból beleegyezik, hogy utazására magával 
vigye kis rokonát, akinek árvaságáról napokkal az útja előtt sze-
rez tudomást. Hiszen csak átmenetileg kell gondoskodnia a gyer-
mekről! Ha Noah nem vállalja a tizenegy éves fiú felügyeletét, a 
gyámhivatal kénytelen nevelőintézetben elhelyezni.
    A főhős és a hozzá kerülő gyerek között feszülő szál nem csupán 
kettejük rokoni összetartozását jelenti, a tágabb családi kapcsola-
tok is kibontakoznak a maguk fájdalmas árnyalataival egy olyan 
történelmi korban, ahol mindennaposak voltak a sebek. Az utazás 
során, az együtt töltött napok alatt megelevenednek a múlt tablói, 
a megsárgult fotók kérdéseket vetnek fel, válaszokat követelnek. 
Ahogy együtt felkeresik Nizza nevezetességeit, Noah emlékeinek 
helyszíneit, nyugtalanító emlékek, beszélgetések idéződnek fel. 
Az elbűvölő tengerparti városban még mindig kísértenek a náci 
megszállás emlékei.
    Különös szeretettel olvas az ember két olyan hős lassan szö-
vődő kötelékéről, akik nem kívánták egymás társaságát. A kény-
szerű együttélés, különbözőségük, mindkettejüket próbára teszi, 
megható és kellemetlen pillanatokat is szerez. A csodás Nizza sé-
tányain, utcáin kóborolva az az érzésünk, hogy az írónő nagyon 
szeretné láttatni velünk kedves városát. Ez az érzés nem véletlen, 
hiszen Emma Donoghue két évig élt a Nizzában. 

Szeretettel ajánlom Emma Donoghue könyveit Kedves Olvasó-
ink figyelmébe, amelyeket megtalálnak a Kecskés Gyula Városi 
Könyvár polcain!

Koroknainé Kerekes Mária Zita
könyvtáros
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In memoriam Nyirkos Tibor
Mély fajdalommal búcsúztunk és kísértük utolsó útjára Nyirkos 
Tibort (1935-2021), nyugalmazott iskolaigazgatót a püspökladá-
nyi temetőben 2021. január 26-án. 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakán 
szerezte meg diplomáját 1957-ben. 10 évig a berettyóújfalui kö-
zépiskolában tanított feleségével, Farkas Ibolyával. Két lányuk 
született: Ibolya és Anna. 1967-1995 között volt a Karacs Ferenc 
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója. Munkássága alatt 
középiskolánk dinamikusan fejlődött, s az ország legrangosabb 
iskolái között tartották számon. Az MTA vezető munkatársával, 
Lénárd Ferenc kutatópszichológussal és a tantestülettel együtt-
működve, bekapcsolta a püspökladányi középiskolát az ország 
kulturális vérkeringésébe. 1995-ben fejezte be aktív pályafutását. 
Szakértelmét azonban nyugdíjazása után is kamatoztatta. Köz-
oktatási szakértő, szaktanácsadó, óraadó lett az iskolában, aktív 
tagja a Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesületnek, az Új 
Pedagógiai Szemle szerkesztőbizottságának. Megkapta a Marót-
hi-díjat, a Csenki Imre Néptanítói Díjat, a Pro Urbe-, a Kiváló 
Pedagógus kitüntetést és a Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztjét, s végül, de nem utolsó sorban elnyerte minden őt ismerő 
ember nagyrabecsülését.

„Ti vagytok a világ világossága.”(Máté 5:14)
Vajon földi életében az ige szavai által megszólítottnak érezte-e 
magát Nyirkos Tibor? Ha igen, igyekezett-e életével bizonyságot 
tenni erről? A bibliai idézet költői kérdésként is felfogható, hiszen 
biztos válasz erre csak az égben van. Mégis azt mondom, mi, akik 
körülötte éltünk, akik ismertük és szerettük, sokat hozzátehetünk 
a válaszhoz. Ezért döntöttem úgy, hogy portréja fölrajzolásához, 
személyiségének felidézéséhez nemcsak önvallomását használom 
fel, hanem segítségül hívom azokat, akik jól ismerhették. Teszem 
ezt azzal a szándékkal, hogy több oldalról megvilágítsam az ő éle-
tét, hogy minél teljesebb, valósághű képet alkothassunk róla.
1967-ben Nyirkos Tibornak felajánlotta a megyei tanács a Karacs 
Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói állását. 1 hónap 
gondolkodási idő után, mögötte egy évtizedes tanári tapasztalat-
tal, amit a berettyóújfalui középiskolában szerzett, elfogadta a 
felkérést. Püspökladányba költözött feleségével, Ibolyával és két 
gyermekükkel, akik aztán itt nőttek fel. Komoly feladatot vállalt, 
hiszen az igazgatónak az iskolai nevelés egészét át kell látnia és 
irányítania. Igazgatósága alatt többször botlott bele olyan bukta-
tókba, amiket korábban nem is feltételezett, hogy azokat is neki 

kell majd megoldania. Nyilván akkor tudja meg az ember, hogy 
mit vállalt, amikor már benne van. Minden nehézség ellenére, 
döntését sohasem bánta meg.
Ha valaki vezetői feladatot vállal, kell, hogy legyen koncepciója, 
terve a haladás irányáról, annak elméleti- és gyakorlati oldalá-
ról. Az utóbbi a szakmai vezetői feladat: a tanári munka nyomon 
követése, ellenőrzése és értékelése. Mindehhez szükséges volt 
a kollégák bizalmát megnyerni és velük együttműködni. Szak-
mai tekintélye mellett, emberi kvalitása is hozzásegítette, hogy 
közösséggé tudta formálni az itt tanító kollégákat. Mindez ma-
gyarázható azzal, hogy sohasem erőszakosan, hanem természetes 
közvetlenséggel fordult kollégái felé. Erről így vallott: „Sohasem 
ringattam magam illúziókba a testületi egység tekintetében. Nem 
kívántam egyforma gondolkodást, egyforma magatartást. Nem 
tartok a szuverén személyiségtől, csupán a sok energiát fölemész-
tő személyeskedéstől. Ezeket, ha lehet, igyekszem elhárítani.” 
Jó volt a tanári szoba hangulata. Ehhez nagyban hozzájárult a 
Nyirkos-házaspár. Ibike, az igazgató úr felesége, aki szintén ma-
gyar szakos volt, komoly szaktekintély, az iskolában kolléga és 
beosztott egyben. Ez a tény, nem hogy feszültséget keltett vol-
na, hanem gyakran volt a derű forrása. Ugyanis szerettek évődni, 
élcelődni egymással, rendelkeztek hozzá kellő öniróniával, ami-
vel a kollégákat is sikerült felvidítani, hiszen olyan nyilvánvaló 
volt kapcsolatukban a megkérdőjelezhetetlen bizalom és szeretet. 
Jó szellemű testülettel találkozott itt, így minden egészséges el-
képzeléshez talált vállalkozó kedvű tanárt. A ’70-es évek elején 
Lénárd Ferenc kutatópszichológussal új módszerek kidolgozásán 
munkálkodott. A kísérlet matematika és történelem tantárgyakból 
indult el, Pénzes Lajos, Pénzes Lajosné és Szabó Zoltánné vezeté-
sével. Fő cél volt a képességfejlesztés, megfelelő tevékenységek 
gyakorlásával. Az ehhez alkalmazott módszerek: a feladatok va-
riálása és a vita. Mindkettő a rugalmas gondolkodást fejleszti, s 
ez által válhat az eredményes tanulás eszközévé. A tanulók kiváló 
versenyeredményeket hoztak nemcsak a kiemelt tárgyakból, de 
egyéb műveltségi versenyeken: Palkonyai László, Palkonyai Éva, 
Czirják László, Szabó Béla, Nyilas Mihály, Lugossy Marianna, 
Gáll Márta, Salamon Ágnes.
1975-ben biológiából is indított tagozatos osztályt.
Ezekben az években működött Ozsváth Sándor vezetésével a Ve-
ritas irodalmi színpad, amely szintén kiválóan szerepelt országos 
versenyen. A képességfejlesztés mellett, a másik vezérfonal a 
pedagógiai munkájában az esélyegyenlőség megteremtése volt, 
hiszen az akkori oktatáspolitika célja: a fizikai dolgozók gyerme-
keinek segítése, például egyetemi-főiskolai előkészítőkben való 
részvétel. Igazgató úr ebben a munkában is gondosan figyelt az 
egyensúly megtartására: úgy kellett segíteni a hátrányos helyzetű-
eket, hogy semmiképpen ne sérüljön a tanuláshoz való joga a nem 
munkás-paraszt származású tanulóknak. Nyirkos Tibort, mint 
pedagógiai vezetőt nemcsak a tanítás-tanulás módszertanának 
fejlesztése, de a világnézeti-erkölcsi nevelés kérdésköre is foglal-
koztatta. Ennek eredményeképpen Kircsi Károllyal megírták az 
integrált világnézet tankönyvet, amit tanítottak is. Ezt követték 
újabb publikációk. A személyiségközpontú világnézeti nevelés 
módszerei c. könyv 1986-ban jelent meg a Tankönyvkiadónál. 
Elmondhatjuk, hogy számára a ’70-es évek a stabilizálódás és 
a tartalmi munka fejlesztésének időszaka volt. Ezek voltak az ő 
igazgatósága alatt a legdinamikusabb évek. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az iskola eredményessége. Az országos statisz-
tikai mérések szerint a gimnázium az országos átlag fölött volt, 
a szakközépiskola pedig megegyezett az országos átlaggal. Még 
a ’80-as években is hozta az iskola az országos átlagot, ami egy 
kisvárosi iskolától komoly teljesítmény volt.
Azonban a’80-as években már olyan sok volt a kísérlet, az in-



13.Püspökladányi Hírek - 2021. február 19.

nováció az oktatásban, hogy az egész átláthatatlanná vált. Így az 
ezekben az években megjelenő tankönyvek bírálatát sem vállalta 
már el, bár felkérést kapott a magyar irodalom és a filozófia tan-
könyvek felülvizsgálatára.
Nyirkos Tibor igazgatóságának utolsó 5 éve a hazánkban 1989-
90-ben zajló rendszerváltozás idejére esett, ami gyökeresen meg-
változtatta, ahogy ő fogalmazott „az évtizedekig deklarált és 
követett (vagy deklarált, de nem követett) értékeket”. Az a tény, 
hogy újra megválasztották igazgatónak, igazolta, hogy rászolgált 
mind a testület, mind felettesei bizalmára. Azon túl bizonyítot-
ta rátermettségét. Sokoldalú volt. Még idős korában is sportolt, 
röplabdázott és később rendszeresen úszott. Ugyanakkor szerette 
a zenét: Verdit, Mozartot, Beethovent. Énekelni is szeretett és tu-
dott is. Nemcsak énekhangja volt szép, de beszédhangja is. Kiváló 
szónoki képességgel áldotta meg a Jóisten.
A ’90-es évekkel új korszak kezdődött az életében. Nagyarányú 
felújítást vihetett végbe az iskola épületében. Hamar felismerte a 
változások irányát az oktatásban, ennek következtében már 1990-
ben elindulhatott például az intenzív angol nyelvtanulás a gimná-
ziumban, és az informatika tantárgy bevezetése.
Az ő nagyívű pedagógiai pályájához hozzátartozik a stabilitás 
mellett a folytonosság. Ennek szellemében támogatta azokat, akik 
az ő nyomdokain haladva folytatták az igazgatói pályát. Sokat el-
árul Nyirkos Tibor személyiségéről a következő visszaemlékezés, 
amelyet Lengyelné Tóth Mária, a középiskola volt tanára, igazga-
tója fogalmazott meg.

„Van egy körülbelül 40 éve féltve őrzött, megsárgult iratom az ő 
aláírásával. Hivatalos irat, a saját példányom. Rólam szól, afféle 
munkahelyi jellemzés. Nem tudom soha megrendülés, megható-
dás nélkül olvasni, ahányszor csak előveszem. Mindig is olyan 
szerettem volna lenni, amilyennek ő akkor látott. Hihetetlen volt 
számomra, hogy valaki - a szüleimen kívül - ennyi jót és szépet 
gondoljon rólam, és ezt írásba is adja!
Persze, van benne kritika is. De éppen ezért olyan értékes! Hogy 
méltónak talált arra: felhívja a figyelmemet, milyen téren kell ja-
vuljak. Ezek közül a legfontosabb: a következetesség.
Azt gondolom, egész felnőtt életemben arra törekedtem, hogy 
megfeleljek ennek a rólam kialakított alapvetően pozitív képnek, 
amit ő olyan nagylelkűen megfogalmazott.
Csak remélni tudom, hogy kicsi részben sikerült...”
Szuggesztivitása emberformáló erővel bírt. Ezt bizonyítja egykori 
tanítványa vallomása, aki ma már dr. Sólyom Péter tanszékvezető, 
egyetemi docens:
„Ahhoz a generációhoz tartozom, aki a ’89-’90-es rendszervál-
tást követő négy évet töltötte a Karacsban. Amikor Szűrös Mátyás 
kikiáltotta a köztársaságot, azt még a „Zójában”, a könyvtárba 
beterelve hallgattuk, a taxisblokád híre már a gimnáziumi menzán 

ért minket. A Karacs ekkor már egy nagy hagyományú iskola volt, 
tapasztalt és elismert tanárokkal. Így a felbátorodott szabadság-
igények nem hozták ki őket sodrukból. Megértően és nyugalom-
mal kezelték azt a szilajságot, amikor a legnépesebb generáció 
plusz osztályokkal rájuk szabadult. Ez nem volt független Nyirkos 
Tibor vezetési stílusától. A „Diri”, ahogyan egy jó igazgatótól el-
várható, a diákok számára egy nehezen megközelíthető távoli te-
kintély volt. Nem tekintélyparancsoló, hanem egy olyan természe-
tes tekintély, aki azért tudja kiérdemelni a tiszteletet, mert a másik 
elhiszi, hogy jobb lesz neki, ha ráhallgat. Távoli volt, mert az első 
két évben a „Dirit” csak akkor láttad közelről, ha baj volt. Én 
például akkor, amikor egy iskolaújságot szamizdatban, igazgatói 
engedély nélkül adtunk ki. De nyilván akadtak azért ennél komo-
lyabb esetek is... Az utolsó két évben magyart tanított nekünk, így 
hidalta át, hogy egyszerűen nem talált az akkor megnövekedett 
gyerekszámhoz elég megfelelő tanerőt. Attól, hogy a „Diri” be-
vállalta az osztályt magyarból, mindenki kicsit megilletődött, a 
megnyugvás és a megtiszteltetés érzéseivel keverve. De érezhető-
en neki is tetszett a kihívás, hogy a pályája végéhez közeledve egy 
osztályt újra felkészítsen magyarból az érettségire, és pedagógiai 
reform programok helyett Ady-t, József Attilát és Örkényt kell az 
órákra készülve olvasnia. Az intenzív első három év után, a gim-
názium utolsó évét már csak ráadásnak tekintettük. Az órai jelen-
létünk intenzitása is ennek megfelelő volt. Minden érdekelt ben-
nünket, ami nem kötődött a rendes tananyaghoz. Tanár úr nagy 
rutinnal kezelte dacos és nem mindig együttműködő útkeresésün-
ket. Sosem veszítette el az érdeklődését irántunk. Meglepődött, de 
nagy örömmel fogadta el meghívásunkat, amikor minden iskolai 
kötelezettségtől függetlenül egy Pilinszky-darabot próbáltunk 
színpadon előadni. Jól felismerte, hogy ebben a vállalkozásban 
nem az esztétikai teljesítményen volt a hangsúly. Már készültünk 
valahová, valami mást akartunk. Tanár úr természetesnek vette 
ezt a nyugtalanságot, és a maga visszafogott, humánus, és mindig 
elegáns jelenlétével segített nekünk lezárni ezt a korszakot. Nem 
tudunk neki eléggé hálásak lenni ezért.”
A 80. születésnapi rendezvényen, amelyet az Öreg Diákok Egye-
sülete szervezett, arról beszélt, hogy a szónak súlya van, és mind-
ezt éreznünk kell, amikor például hálát mondunk valamiért. S ő 
sok mindenért hálás volt: kollégáinak, tanítványinak, az iskola 
minden dolgozójának - a takarítónőtől a tanárig -, a szülőknek, a 
püspökladányiaknak, az egyháznak és végül, de nem utolsósorban 
a családjának, ahol teljes volt a harmónia. Lányai születését való-
ban Isten áldásának és ajándéknak fogta fel. Anna lánya vissza-
emlékezése szerint, gyermekkorukban mesével vagy énekkel rin-
gatta őket álomba. Családi házukban gyakori volt a közös éneklés, 
ami összekötötte őket szívükben és lelkükben.
Nyirkos Tibornak ahhoz, hogy felvirágoztassa az iskolát, ami rá-
bízatott, szüksége volt egy kiegyensúlyozott családi háttérre.
Csendet kereső, elmélyedni tudó, szemlélődő ember volt. Tudta, 
hogy az igaz gondolatok megszületéséhez csendre van szükség, 
amit ő élete végén a katolikus templom falai között talált meg sok-
szor. Tekintete mélyre hatolt. Tudatában volt annak, hogy a szem, 
az ész és szív azért adatott, hogy a legtökéletesebb „műszerként”, 
irányítsa az életünket, hogy felfogjuk vele a végtelen üzenetét. 
Tudta, hogy sok bízatott rá, és azzal keresztény katolikus módjára 
jól kell sáfárkodnia.
Birtokában volt a legnagyobb igazság ismeretének, mely így szól: 
„Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem, hogy a 
gyertyatartóba tegyék és fényeljék mindazoknak, akik a házban 
vannak.” (Máté 5:15)

Tódorné
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Februári elmélkedések – böjt és farsang
 Február, te jeles hónapja az évnek, hiába vagy rövi-
debb a többinél, jelentőséged vetekszik velük. Eleink szép és 
találó jelzőkkel illették - böjtelő hava, télutó, jégbontó hava. 
Jeles napjainak száma annyi, mint ahány napból áll maga feb-
ruár hónap. Ekkorra esik a farsang dereka. 
Régi tavaszünnepekben gyökerezik az eredete. A téli napforduló 
után tartott téltemető-tavaszkezdő ünnepségek az egyházi évben 
a karácsonyi és a húsvéti ünnepkör közé került. Népi hiedelmek, 
mulatságok, dínomdánom, lakomák, lakodalmak ideje. Sietni 
kell, mert jön húshagyókedd, s a nagyböjt. 
Ha már a lakomákat, a húsokat említem, fölmerült bennem a kér-
dés, mit is ettek annak idején őseink. Hogy álltak hozzá ehhez a 
húsos – hústalan kérdéshez? 

Lássunk hát néhány idevonatkozó megállapítást a gasztro-história 
szemszögéből:

A késő középkori magyar táplálkozáskultúrában érvényesült a ka-
tolikus egyház központi irányítása, a húsevőnapok, illetve a böjt 
és absztinencia váltakozása. Ezeket a szabályokat a 11. századtól 
kezdve vezették be. A köznyelvben böjtnek mondott napok több-
ségére valójában csak az absztinencia szabálya vonatkozott, amely 
az étkezések számát és bőségét (mint böjtre) nem korlátozta, csak 
az állati eredetű élelmiszerek (hús, szalonna, tej, vaj, túró, tojás) 
fogyasztását tiltotta. Szigorú böjt vonatkozott elvileg a nagyböjt 
valamennyi napjára (vasárnapok kivételével). Az étkezések szá-
ma és a jóllakás tekintetében széles körű elismert felmentések ér-
vényesültek, így a mindennapi életben ezen böjtös napok többsé-
gét, köztük a heti pénteki napot csak húsmentesnek tartották meg. 
A korai művek jellegzetessége, hogy az ételeket a húsevőnapok, 
valamint a hústalan napok két kategóriája szerint csoportosítják. 
„Tojásétkek” vagy „vajas étkek” a húsos és hústalan étkezés közt 
elhelyezkedő olyan absztinens napok ételei, amelyeken a tojás és 
tejtermék megengedett, csak a hús tilos. A „böjti eledelek” fejeze-
tek ezzel szemben hús, tojás, tejtermék nélküli recepteket hoznak.
 
A húsos és hústalan napok visszatérő szabályos váltakozása a hét 
során, amely a középkorban egyházi szabályozás hatására alakult 
ki, a magyar népi táplálkozáskultúrában lehetővé tette a heti étrend 
intézményének későbbi gyakorlatát egy olyan időszakban, amikor 
a korábbi szabályok már enyhültek, az ételek sorozata viszont a 
megkülönböztetésre alkalmas új taggal (főtt tészta) egészült ki.
 
A későbbi asztali etikettből a középkor végén még csak az asz-
tal volt meg. A magas asztal ekkorra Európában elérte a vidéki 
társadalmat, új bútordarabként a magyar parasztházakat is. Ettől 
csak reliktumterületek maradtak el, mint például a Balkán, ahol a 
magasabb társadalmi állású rétegek is még sokáig a régi alacsony 
„asztalt” részesítik előnyben. Úgy látszik, a magyar parasztok 
közt a középkorban párhuzamosan terjedt a bútortörténet leg-
újabb formája, a magas, négyszögletes asztal, valamint a korábbi, 
kerek lapú, valamivel alacsonyabb evőszék. Párhuzamos jelen-
létük esetén az evőszék mindennapi, az asztal ünnepi étkezésre 
szolgálhatott. Az asztalt körül vevők a késő középkorban az egész 
társadalmi skálán közös tálból, az ujjukat használva ettek. Az evő-
eszközök közül saját kés, valamint egyik-másik ételhez kanál volt 
használatos.
 
A megkülönböztető fogyasztás jól ismert jelenség a középkorban, 
a leghatározottabb választóvonalat egy maroknyi, kiemelkedően 
gazdag, hatalmas elit és az összes többiek közé húzva. Az elit 

mennyiséggel és minőséggel, finom szakácsművészeti fogások-
kal egyaránt tüntetett. Az elkülönülési törekvéseknek megfelelően 
már ebben a korszakban felbukkannak ún. luxusrendeletek, pél-
dául a 14. században, Nürnbergben, amelyek behatárolják, hány 
fogás és milyen étel megengedett a polgárok ünnepein.
 
A késő középkor az a korszak, amikor az európai elit először tart 
számon elismert szakácsművészeti központot, amely az itáliai 
volt. A korábban induló kéziratos receptgyűjtemények mellett, 
a könyvnyomtatás lehetőségének megnyíltával 1475-től kezdve 
megjelentek Európában nyomtatott szakácskönyvek is. Az első a 
Platina néven író olasz humanista, Bartolomeo Sacchi munkája 
latin nyelven, 1475-ben Rómában. A német sorozat tíz évvel ké-
sőbb indult. Magyar kiadványra még bő két évszázadot kell várni.

Mellékletként álljon itt egy korabeli recept:

Sült baromfikból
 - hozzávalók: baromfiak lába, szárnya, szárított gyöm-
bér, só, bors, római kömény.                             
Vess sót a húsokra, majd húsok bőre alá tedd az őrölt fűszerszá-
mokat, de a gyömbérrel, borssal eszed ne veszítsd! Húzzad nyárs-
ra és süsd ropogósra.

Bige Szabolcs Csaba
_______________________________________

Forrás: mek.niif.hu 
Bíró Szabolcs: Így ettünk a középkorban

Katona Zoltán: A középkori konyha

"20 perc múlva eheted fánk"
Ezt a receptet azoknak ajánlom, akiknek kevés idejük van, de 
mégis szeretnének egy finom fánkot enni.

Hozzávalók:
- 30 dkg liszt
- 1 sütőpor
- 2 kanál cukor
- Csipet só
- 1 joghurt
- 1 tojás
- Pici rum
- 1 vaníliás cukor

A hozzávalókból egy nagyon könnyű tésztát állítunk össze. Köze-
pes lángos bő, forró olajban megsütjük és porcukorral meghintve 
tálaljuk. Hasonlít a szalagos fánkhoz, nagyon finom és ultra köny-
nyű elkészíteni, akár gyerekekkel együtt is.

Receptet köszönjük Farkas Ildikónak.
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Várakozáson felül gyűjtötték a kilométereket
Minden várakozáson felüli volt az idei RunYoursTruly becsület-
beli futónap püspökladányi szempontból. Mint bizonyára nagyon 
sokan tudják, ilyenkor, a téli hónapokban két alkalommal – január 
és február utolsó vasárnapján – is gyűjtik a kilométereket a fu-
tás szerelmesei, amiket aztán egy honlapon rögzítenek. A legfris-
sebb adatok alapján január 31-én 60 magyarországi településről 
regisztráltak futók, akiknek az eredményeit természetesen rang-
sorolták is. Ez alapján Püspökladányban volt a második legtöbb 
résztvevő, miközben a harmadik leghosszabb távval büszkélked-
het városunk. Íme az élmezőny. A legtöbb futó alapján: 1. Eszter-
gom 86 fő, 2. Püspökladány 57 fő, 3. Érd 47 fő, 4. Gyula 30 fő. 
A lefutott kilométerek alapján: 1. Esztergom 1258 km, 2. Érd 899 
km, 3. Püspökladány 790 km, 4. Békéscsaba 647 km. A mieink 
legszorgosabb gyűjtője az 52 km-t teljesítő Keller Elek lett. Rajta 
kívül Bernáth István 35 km-t, Molnár Zoltán 30 km-t, Schmidt-
Huszánk Éva pedig 26 és fél km-t futott. A 25 km-es távot tí-
zen is teljesítették: Gálné Kis Mária, Nádháziné Csajági Anita, 
Kotra Zoltán, Palásti Péter, Kovács Balázs, Papp Zsoltné, Kosi-
na Orsolya, Kovács Tibor, Ifj. Tomka János és Székely Irina. De 
persze a többi résztvevő teljesítménye is kellett ehhez a bravúros 
eredményhez, amit elért Püspökladány az idei első fordulóban. 
Folytatás február utolsó vasárnapján, minden bizonnyal hasonló 
jó teljesítménnyel.

A Farkasszigetben közel húsz fős csapat gyűjtötte a kilométereket.........................................
A Báthory Gym harcosai is tréningeznek

A birkózókhoz hasonlóan, a Báthory Gym versenyzői is meg-
kezdték a tréningeket, amelyeket – lévén, hogy a csapat verseny-
zői gárdája főként püspökladányi és hajdúszoboszlói –, így e két 
településen tart Girdán Miklós. 
- Mi egyelőre csak edzünk, s bár február legvégén mehetnénk egy 
versenyre, ám az még korai lenne ennyi kényszerpihenő után. Így, 
valószínűleg a hagyományos, májusi nemzetközi viadalon lépünk 
majd először kötelek közé. Persze, biztosat nem igazán lehet most 
mondani, egyelőre mindenki kivár. Lehet, hogy lesz május előtt 
is verseny, vannak rá jelzések, de biztosat senki nem mond. Így 
aztán várhatóan a március és az április is a sparringokról fog majd 
szólni, azaz közös edzéseink lesznek más klubokkal – foglalta 
össze a közeljövő versenyzési lehetőségeit Girdán Miklós csapat-
vezető.

PLE: véget ért az ősz, 
s máris kezdődik a tavasz

Az őszi szezon utolsó mérkőzését február első hétvégéjén pótol-
ták be a megye I-es csapatok, s mivel a tavaszi szezon február 20-
án rajtol, így gyakorlatilag az őszi szezonból egyből a tavasziba 
esnek be a csapatok. A PLE a Monostorpályi vendégeként tudta 
le a 15. játéknap összecsapását, amelyen a tabella 2. helyezett-
je magabiztos, 6-0-s sikert könyvelhetett el a mieink ellenében. 
No, de nézzük a felkészülést és a csapatnál történt változásokat. 
Tóth Péter edző irányításával január 9-én kezdte meg a rövid 
felkészülését a PLE, amelynek során keddenként a Naturalban 
erőnléti edzést tartottak, szerdánként Hajdúszoboszlón műfüves 
tréning, péntekenként pedig a Gellér Sándor Sportcentrumban tor-
natermi foglalkozás várta a társaságot. Szombati napokon rendre 
edzőmérkőzések színesítették a programot. Ez utóbbiak eredmé-
nyei: PLE-Hajdúbagos 10-0, PLE-Ebes 14-2, PLE-Nagyrábé 7-0, 
PLE-Polgár 9-0.
A játékoskeretben történtek változások: Németh Márk Hajdú-
szoboszlóra igazolt, miközben Kemecséről Szabó Péte r(védő), 
Hajdúbagosról Farkas Gyula (támadó) érkezett. Emellett a felnőtt 
kerettel készült az U19-es gárdából Filep Gábor és Tanka Levente 
is. Az együttes célja továbbra is a bennmaradás kiharcolása, ami-
hez a 12. helyről vág neki a társaság. Jelenleg 6 pont a mieink elő-
nye a kieső, 15. helyen álló Hajdúhadházzal szemben. Íme, a ta-
vaszi menetrend első öt mérkőzése (zárójelben az ellenfelek őszi 
helyezése), amelyek közül az első egy fontos alsóházi rangadó, 
míg a következő négy összecsapáson az élmezőny tagjai ellen kell 
pályára lépni.
16. forduló, február 20: Hajdúsámson (14) – PLE. 
17. forduló, február 27: PLE – Balmazújváros (4). 
18. forduló, március 6: BUSE (6) – PLE. 
19. forduló, március 13: PLE – Sárrétudvari (2).
20. forduló, március 20: Hajdúszoboszló (1) – PLE .........................................

Két országos versenyt hoznának 
Ladányba a birkózók

Véget ért a vírushelyzet miatti második kényszerszünet a PNSE 
birkózói számára, akik február 1-jén újra birtokba vehették a Gel-
lér Sándor Sportcentrumot, s megkezdhették a rendkívül rövid 
felkészülést az idei versenyszezonra. 
- Nagyon kevés időnk van a felkészülésre, hiszen február 27-én 
már egy területi versenyre kell utaznunk, ahol az országos döntő-
be jutás lesz a tét – tekintett előre Kovács Lajos edző. – Ráadásul 
a technikai- és a fizikai felkészülés mellett, jelenleg a gyerekek 
súlya is problémát okoz a számunkra, mivel a három hónapos 
kihagyás következtében mindenki alaposan túllépte a saját súly-
csoportját. Emellett az idén óriási hátrányban leszünk azokkal a 
klubokkal szemben, akiknek van saját birkózó csarnokuk, s végig 
tudták edzeni a mögöttünk hagyott hónapokat. Nekünk erre saj-
nos nem volt lehetőségünk. Ennek ellenére, bizakodva tekintünk a 
versenyszezon elé, szeretnénk minden korosztályban eljutni az or-
szágos döntőkbe, ahol aztán már bármi lehet – bizakodott a PNSE 
trénere, aki elárulta, hogy a Magyar Birkózó Szövetségbe beadták 
a kérelmüket két országos viadal megrendezésére, amelyekre vár-
hatóan ősszel kerül majd sor, s ezeken éremszerzési esélye is lesz 
a csapatunknak.

Sporthírek

www.ladanytv.hu


