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	 2022	 szeptemberében	 több	 beruházás	 is	 elkezdődött	
Püspökladányban, amelyekre korábban sikerrel pályázott az 
önkormányzat.	Az	állami	beruházások	esetében	pedig	kedvező	
híreket	tartogatott	az	első	őszi	hónap:	az	M4,	illetve	várhatóan	a	
püspökladányi tanuszoda is a kormány által támogatott projek-
tek	között	marad,	a	birkózócsarnok	építése	pedig	szépen	halad.
- Aki járt a városi sportcsarnok mögötti területen, az azt tapasztal-
hatta, hogy - mivel ez egy könnyűszerkezetes épület - állnak a falak 
és a tető is elkészült. Jelenleg belső gépészeti munkálatok vannak 
folyamatban. Néhány nappal ezelőtt jártam arra, dolgoznak folya-
matosan. Természetesen nem kevés munka van még hátra, de a vál-
lalás úgy szól, hogy 2023. február. Tehát jövő év februárjában ezt 
a létesítményt át kell adni, használatba kell venni. Összességében 
280, szűk 300 millió forintba kerül. Ezt a forrást a Magyar Birkózó 
Szövetség, illetve áttételesen a magyar állam biztosította a püspök-
ladányi birkózóknak. Cserébe pedig nem várunk semmit, csak az 
eddigi sikereket ismételjék meg - mondta el a beruházással kapcso-
latban Bodó Sándor.
Az országgyűlési képviselő a Belügyminisztérium által kiírt pá-
lyázatra is kitért, amelynek eredményeképpen ebben az évben 40 
millió forint támogatás segítségével újulhat meg a petri-telepi Nyit-
nikék Óvoda. 
- A korábbi években volt, amikor tornatermet lehetett felújítani, 
volt, amikor iskolai konyhákat. Nagyon népszerű volt, amikor bel-
területi utakat újítottunk fel belőle. Püspökladányban a Haladás-, 
a Mikszáth Kálmán-, a Batthyány-, a Vajda, illetve a Honvéd utca 
szakaszai készültek el ennek a csomagnak köszönhetően. Ebben az 
évben az óvodák voltak preferálva és a Nyitnikék Óvodát látta úgy 
a városvezetés, hogy beleteszi ebbe a pályázatba. 
A tartalom teljesen egyértelmű volt: épületgépészet, szigetelés, 
nyílászárók cseréje. Lényegében egy teljes felújításnak megfelelő 
munkafolyamat fog ott történni. A beruházás költségvetése mint-
egy 48 millió forint, amiből 40 millió forintot biztosított a magyar 

kormány, a többi a város önrésze, illetve vállalása. Úgy gondolom, 
hogy ez az arányos teherviselés mindkét fél számára elfogadható - 
ismertette a projekt részleteit Bodó Sándor.
Mint az országgyűlési képviselőtől megtudtuk, az óvoda felújítá-
sának ebben az évben el is kell készülnie. Nem így a Kossuth ut-
cai kerékpárútnak, amelyet legkésőbb jövő év nyár elején vehetnek 
használatba a püspökladányiak. A Kossuth utcai kerékpárútszakasz 
annak a TOP-os pályázatnak a része, amelynek keretében a Bodó 
utcai kerékpárút is elkészült.
Magyarországon - ebben a meglehetősen nehéz helyzetben - két 
olyan útszakasz van, amit a kormány fölvállaltan támogatni fog. Az 
egyik az M4 építése - szögezte le Bodó Sándor, majd hozzátette: 
ezt óriási sikernek könyveli el, hiszen nagyon sok helyen lehetne 
és kellene még utat építeni Magyarországon, de a kormány ezt a 
beruházást támogatja. 
- Úgy gondolom, hogy nekünk a kamionforgalom szempontjából 
meghatározó Püspökladány-Kisújszállás-Törökszentmiklós sza-
kaszt kell néznünk. Ezt két részre bontották kivitelezés szempont-
jából. Az első szakasznak - az M4 folytatása Budapest irányából 
- már nyertese van, ez az építkezés belátható időn belül, úgy gon-
dolom, tavasszal elkezdődik. A másik, Ladányt közvetlenül érintő 
rész esetében van egy kicsi megakadás, de nem tragikus a történet. 
Arról van szó, hogy a karcagi barátaink nyomvonal-módosítást kér-
tek, amiben - így utólag azt kell, hogy mondjam - picit hamarabb is 
gondolkodhattak volna. De ez elsősorban adminisztrációban jelent 
többletmunkát, elképzelhető, hogy a kivitelezést nem befolyásolja 
jelentősen - összegezte a helyzetet Bodó Sándor, majd ismét hang-
súlyozta: az M4-el kapcsolatban a legfontosabb, hogy a kormány a 
nehezített körülmények ellenére is támogatja a beruházást, és ezt 
egy megbeszélés keretén belül Lázár János miniszter is megerősí-
tette. Mint ahogyan azt is, hogy a püspökladányi tanuszoda megépí-
tését is támogatólag fogja a kormány elé vinni.

GMA

Birkózócsarnok, óvodafelújítás, kerékpár- illetve útépítés - 
beruházásmustra Bodó Sándorral
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Városháza
	 2022.	augusztus	25-én	tartotta	soros	ülését	a	képviselő-
testület.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette Püspökladány 
2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét az ivóvíz 
és szennyvíz ágazatok felújítási-, pótlási-, valamint beruházási terv 
részére, melyet a testület elfogadott.
Elfogadásra került az önkormányzat 2022. I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató, amely alapján megállapítható 
volt, hogy az önkormányzat I. féléves gazdálkodása biztonságos 
volt. Ugyanakkor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kezdeményez-
te, hogy az intézmények dolgozzák ki, hogy mennyi többletkiadás 
várható a rezsiköltségek tekintetében (áram, gáz, távhő) és miből 
tudják ezt finanszírozni, milyen feladatkörből tudnak visszalépni.
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. I. fél-
évi gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadta a testület, de a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kezdeményezte ülésének az össze-
hívását a kft. jövőbeni működésével kapcsolatos tárgyalásra.
Településrendezési eszközök, és helyi építési szabályzat és szabá-
lyozási terv módosítására került sor, elsősorban a tanuszoda és az 
ipari park kialakításához kötődően.
Külterületi hely elnevezésére került sor „Kerekes tanya” néven.
Értékbecslést követően, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 

kerülhet értékesítésére az Árpád utcán.
Mivel a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete magasabb 
vezetői beosztás betöltésére kiírt pályázatra nem érkezett beadvány, 
így az eljárást eredménytelennek minősítette a képviselő-testület.
A „Szociális célú városrehabilitáció” pályázat megvalósításához az 
önkormányzat 25 millió forintért ingatlant vásárolt a Karcagi u. 35. 
szám alatt. A pályázat során lakások és szolgálati lakás kerülhet ki-
alakításra. A Kossuth utcai kerékpárút kiépítésére a közbeszerzés 
során a legkedvezőbb ajánlatot a Nyír-Építő, Építőipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. tette (Mátészalka). Ajánlati ára nettó 134 
millió forint.
Az önkormányzat kinyilvánította szándékát, hogy a II-es számú ve-
gyes fogorvosi körzetre feladat-ellátási szerződést kíván kötni dr. 
Kárai Regina fogorvos-doktorral.
A Gárdonyi Géza u. 2. szám alatti közösségi házat a Püspökladányi 
Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum telep-
helyeként szándékozik az önkormányzat működtetni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 50 darabból álló juhállományt 
bruttó 22.500 Ft/db összegért értékesítette a képviselő-testület, 
csakúgy, mint a szintén önkormányzati tulajdonban lévő trailert, 
melynek vételi összege bruttó 1.217.930 Ft volt.

Keserű László
jegyző

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK: 
Tóth	 Lajos	 polgármester - minden szerdán 13-16 óra között, a 
Polgármesteri Hivatalban (Időpont foglalási lehetőség: Püspökla-
dány Önkormányzat applikáció)
Vadász	Ferenc	alpolgármester - minden szerdán 9-12 óra között, a 
Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában (Időpont foglalási 
lehetőség: Püspökladány Önkormányzat applikáció)
Borsos	László	alpolgármester - minden szerdán 15 órától, a Pol-
gármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában (Időpont foglalási 
lehetőség: Püspökladány Önkormányzat applikáció)
Ferenczik	György önkormányzati képviselő – október 24-én 16 
óra 30 perckor, a Polgármesteri Hivatalban
Győrfi	Lajos önkormányzati képviselő – október 20-án 16 órától, a 
Karacs Ferenc Múzeumban
Ráczné	Fekete	Ilona önkormányzati képviselő elérhetősége: racz-
ne.feketeilona@puspokladany.hu

Balázs Sándor önkormányzati képviselő elérhetőségei - E-mail 
cím: b.sandor1965@freemail.hu; Tel. szám: 06-20/319-3091
Matkóné	Dr.	Antos	Bernadett önkormányzati képviselő elérhető-
sége: matkone.antosbernadett@puspokladany.hu
Ráczné	Hegedűs	Ilona önkormányzati képviselő - minden hónap 
utolsó keddjén 16 órától, az újtelepi Idősek Otthonában
Kiss Zsigmond önkormányzati képviselő - minden hónap utolsó 
hétfőjén 16-17 óráig, a BLUE-ING Kft.-nél (Bocskai u. 15.); Tele-
fonos egyeztetés: 06-20/934-3849 
Horváth	Ádám önkormányzati képviselő – október 21-én 16-17 
óráig, a Petritelepi Általános Iskola 1. számú tantermében; E-mail 
cím: horvath.adam@puspokladany.hu; Tel. szám: 06-70/947-0597
Varga Zoltán önkormányzati képviselő – október 6-án 16-17 óráig, 
a Petritelepi Általános Iskolában

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
	 Püspökladány	Város	Önkormányzata	az	Emberi	Erő-
források	 Minisztériumával	 együttműködve,	 az	 51/2007.	 (III.	
26.) Korm. rendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa 
Hungarica	Felsőoktatási	Önkormányzati	Ösztöndíjpályázatot:

Az „A” típusú pályázatra azok az állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az állandó lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolás, illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben tel-
jes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
További feltétel, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne ren-
delkezzenek.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje:
2022. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos dokumentációk, elérhetőségek megtalál-
hatók Püspökladány város honlapján (www.puspokladany.hu).
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be.
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Változások a püspökladányi rendelőintézet beutalási rendjében
 Több változás is történt a Püspökladányi Egészség-
ügyi	Szolgáltató	Nonprofit	Kft.	működésében	a	közelmúltban.	
Változott	a	beutalási	rend	és	az	1.	sz.	belgyógyászat	rendelési	
ideje	is.	Az	aktualitásokról	dr.	Komoróczy	Károly	ügyvezető	
igazgatót	kérdeztük.
- A püspökladányi rendelőintézet kapacitása olyan mértékben 
igénybe lett véve az utóbbi időben, hogy meg kellett hoznunk egy 
olyan döntést, hogy csak a kötelezően ellátandó területről foga-
dunk pácienseket a jövőben. Nem látunk el pácienseket például 
Nádudvarról, Kabáról, Hajdúszoboszlóról vagy Debrecenből. Azt 
várjuk ettől az intézkedéstől, hogy csökkennek a várólisták, hiszen 
most már csak azokat a pácienseket fogadjuk – a labor és a többi 
rendelés is –, akiknek az állandó vagy az ideiglenes lakcímük a 
területi ellátási körzetünkhöz tartozik. Meg kellett hoznunk ezt a 
döntést, mert nekünk elsősorban a püspökladányi emberek érde-
keit kell szem előtt tartanunk – mondta el dr. Komoróczy Károly.
További hír, hogy új műszerek, digitális eszközök érkeztek az 1. 
sz. belgyógyászati rendelőbe, ezzel együtt a rendelési idő is vál-
tozott.
- A belgyógyászati rendelésen is változások léptek életbe: Szöőr 
doktor úr évtizedekig dolgozott nálunk, mint közreműködő, a 
továbbiakban is itt fog rendelni, de már mint alkalmazott. Egy 

nappal csökkent a rendelési idő, de az óraszám nem változott. Ez 
azt jelenti, hogy a keddi napokon nincs rendelés, viszont a ked-
di napok óraszáma el lett osztva hétfőre, szerdára, csütörtökre és 
péntekre. Összességében tehát ugyanannyi ideig fog dolgozni fő-
orvos úr, de már négy napra elosztva. Felújítottuk, modernizáltuk 
a rendelőt is, teljesen áttértünk a digitális technikára – tette hozzá 
a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatója.

P.N.

Szünidei foglalkoztatás
	 A	Nyári	Diákmunka	Program	keretein	belül	-	az	ön-
kormányzati intézményekben - a nyári szünetben összesen 
120	tanuló	dolgozott.

Lezárult a Nyári Diákmunka Program, elkezdődött a 2022/23-as 
tanév. A Püspökladány Város Önkormányzata által működtetett 
intézményekben, július és augusztus hónapban összesen 120 tanu-
ló dolgozott, napi 4 órás munkaidőben, 2 hetes váltásban – tudtuk 
meg Tóth Lajos polgármestertől.
A diákmunka program keretében dolgozó tanulók a megye szá-
mos iskoláját vonultatták fel – mint megtudtuk kérdéseink során. 
A Dorogi Márton Művelődési Központban is tevékenykedtek di-
ákok, akik elmondták, hogy szívesen vettek részt az Erzsébet tá-
borban, segítve a szakmai koordinátorok munkáját. A Sárrét Kin-
cse Püspökladányi Gyógy- és Strandfürdő minden évben kedvelt 
helyszín a diákok számára. A medencék őrzése felelősségteljes 
feladat, s emellett jó társaságban vannak – mondták el lapunknak 
a megkérdezett tanulók.

R.E.

Megkezdődött az új nevelési év a tagóvodákban
	 Szeptember	elsején	elkezdődött	a	2022/2023-as	neve-
lési	év	a	Püspökladányi	Egyesített	Óvodai	Intézményben.
Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető kérdésünkre elmondta, 
az új nevelési évre összesen 557 gyerek iratkozott be a tagóvodák-
ba, így 21 csoport indult a 7 tagintézményben. A bölcsődében 3 
csoporttal, 29 kisgyermekkel indult a nevelési év.
A nyári szünet ideje alatt több kisebb karbantartási munka is le-
zajlott az intézményben: a tisztasági meszelés és az udvari játékok 
festése valamennyi tagóvodában megtörtént, emellett a Napfény 
Tagóvoda klímaberendezést, a Margaréta Bölcsőde pedig új járdát 
és terasz árnyékolót kapott.
További hír, hogy szeptember 12-én elkezdődtek a Nyitnikék 
Tagóvoda energetikai felújítási munkálatai – mintegy 40 millió 
forint pályázati támogatás segítségével. Püspökladány Város Ön-
kormányzata idén tavasszal nyújtotta be pályázatot. A támogatás-
ból a nyílászárók és a kazánok cseréje, valamint az épület külső 
hőszigetelése valósul meg az ősz folyamán - tudtuk meg az intéz-

ményvezetőtől.
A megvalósítás határideje 2022. december 31., a munkálatok ide-
jére a Nyitnikék Tagóvoda csoportjait más tagintézményekben 
helyezték el.

P.N.
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Vigyázat az utakon!
	 Megnőtt	a	forgalom	a	városban	az	oktatási-,	nevelési	
intézmények	környékén,	hiszen	elkezdődött	az	új	tanév.

Megkezdődött a 2022/2023-as oktatási-, nevelési év szeptem-
ber elsején. Mészáros Tamás rendőr főhadnagy, a Püspökladányi 
Rendőrkapitányság munkatársa elmondta: ennek következtében a 
balesetveszély is megnőtt a városban, hiszen a nap egy bizonyos 
szakában nagyon sok a kerékpáros, gyalogos és gépjármű az uta-
kon, ezért szeretné felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok 
betartására. A főhadnagy arra kéri a közlekedésben résztvevőket, 

hogy körültekintően közlekedjenek főleg az iskolák, óvodák kör-
nyékén. A gépjárművezetőket arra figyelmezteti, hogy a gyalogos-
átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, a kerékpár-
ral közlekedőket pedig arra, hogy az átkelőhely előtt szálljanak le, 
hiszen mint ahogy a neve is tükrözi „gyalogos-átkelőhely” ezért 
úgy közlekednek szabályosan, ha azt áttolják a kijelölt gyalogát-
kelőn, ezzel is követendő példát mutatva a gyerekeknek. A gya-
logosoktól azt kéri, hogy alapos körültekintés után lépjenek csak 
le az úttestre, amikor meggyőződtek arról, hogy biztonságosan át 
tudnak kelni a túloldalra. 
A főhadnagy mindemellett kihangsúlyozta: minden közlekedőre 
vonatkozóan a legfontosabb az, hogy „Lássunk, halljunk!”
Sajnos nagyon elterjedt közlekedési morál manapság a menet 
közbeni mobiltelefon-, fülhallgató használata, így ez még inkább 
fokozott veszélyt jelent a közlekedésben. Bedugott füllel, lefelé 
nézve a telefont nyomkodva, telefonálva nem veszik észre, vagy 
már nagyon későn észlelik a környezetük történéseit, így még 
nagyobb vélt-, vagy valós közlekedési balesetnek vannak kitéve. 
Mészáros Tamás azt tanácsolja, bármivel és bárhogyan közleke-
dünk ilyenkor ne használjuk ezeket a készülékeket, ezzel is óvjuk 
meg a magunk és mások testi épségét.

AKM 

Sikeres nyári szezont zárt a Sárrét Kincse Püspökladányi Gyógy- és Strandfürdő
	 Sikeres	 nyári	 szezont	 zárt	 a	 Sárrét	Kincse	Püspök-
ladányi	 Gyógy-	 és	 Strandfürdő.	 Az	 időjárás	 kedvezett	 a	
strandolásnak,	 így	a	 látogatottság	 felülmúlta	az	 előzetes	 vá-
rakozásokat,	tudtuk	meg	Elek	Istvántól,	a	Püspökladányi	Vá-
rosüzemeltető	és	Gyógyfürdő	Kft.	ügyvezető	igazgatójától.	
- A tavaszi karbantartási munkáinkat követően, májusban sike-
resen megnyitottuk a fürdő részlegünket, első körben a nagyme-
dence és a tanmedence nyílt meg, aztán pedig, ahogy az időjárás 
engedte, úgy a gyermekmedencéinket is megnyitottuk. Sikeres volt 
számunkra az elmúlt időszak, az időjárásnak köszönhetően meg-
emelkedett a fürdő látogatottsága, mondhatom azt, hogy elvárá-
sainknak megfelelően - vagy még túl is szárnyalva ezeket - jól 
alakult a nyári szezonunk. A július hónapunk volt a legjobb, volt 
olyan nap, amikor mintegy 900 fő jelent meg, de átlagosan mindig 
volt 600-650 fő a fürdőben. Igyekeztünk olyan új szolgáltatásokat 
hozni a fürdő területére, amikkel még inkább elő tudjuk segíteni 
a vendégek kikapcsolódását, ilyen volt az ugrálóvár, a popcornos 
vagy a lángosos büfé. Szerencsére baleset sem történt, végig nyu-
godt szezonunk volt.
Elek Istvántól azt is megtudtuk, hogy a téli időszakban a fürdő-

gyógyászati kezeléseken túl, a két kinti, illetve a két benti gyógy-
medencét vehetik igénybe a vendégek.
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezető 
igazgatója hozzátette: a nehézségek - vagyis az energiaválság és 
az ezzel járó megnövekedett rezsiköltségek - ellenére a működés 
zavartalan, a fürdő szolgáltatásai a jövőben is elérhetőek lesznek 
a vendégek számára.

P.N.

Hawaii-tól Ukrajnáig 
Vujity-Zsolnay Barnabás volt a vendégünk

	 A	közelmúltban	Vujity-Zsolnay	Barnabás,	Vujity	Tvrt-
ko	újságíró	fia	látogatott	el	Püspökladányba,	akivel	a	Hawaii-n	
töltött	 hónapokról,	magyarországi	munkájáról,	 illetve	 az	 uk-
rajnai,	háborús	övezetben	történt	forgatásairól	beszélgettünk.
Két évvel ezelőtt, szeptember elején járt Püspökladányban Vujity 
Tvrtko újságíró, számos sikerkönyv szerzője, aki a Dorogi Már-
ton Művelődési Központban tartotta meg utolsó előadását, mielőtt 
elhagyta az országot és Hawaii-ra költözött a családjával. Idén au-
gusztusban pedig a fiát, Vujity-Zsolnay Barnabást köszönthettük 
szerkesztőségünkben, aki a VIII. Kakasfőző Fesztiválra is beneve-
zett egy kakaspörkölttel.

Barnabás elmondta, hogy a Hawaii-n töltött idő alatt iskolába járt, 
édesapja pedig dokumentumfilmeket forgatott, s a család minden 
tagja tanult valami újat az álomszerű környezetben, ami tényleg 
olyan, mint a filmekben.
Barnabás jelenleg az ATV csapatát erősíti, mint technikus, s el-
árulta, mi a célja a televíziós szakmával kapcsolatban: - Fél éve 
dolgozom már az ATV-nél, nagyon szeretem a munkaközeget, és a 
kollégáim is zseniálisak - befogadóak, sokat tanítanak. A technikusi 
munka nem egy nehéz feladat, technikai szempontból nem kivite-
lezhetetlen egy teljesen ismeretlen számára sem, viszont ez az első 
lépés ahhoz, hogy valaki a tévés világba bekerüljön. Fel kell építeni 
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egy bizonyos szintet ahhoz, hogy utána operatőr, majd szerkesztő, 
riporter, újságíró lehessek - mondta, majd hozzátette, nagyon szere-
ti a televíziós szakma sokszínűségét, hiszen mindig új helyszínekre 
kell mennie, illetve új embereket ismerhet meg. S hogy mi a végső 
cél? - Az életcélom az, hogy onnan folytassam, ahol apa abbahagy-
ja - hangzott a nem mindennapi jövőt sejtető válasz. 
Barnabás számos alkalommal volt az ukrajnai háborús övezetben 
forgatni édesapjával, Vujity Tvrtko-val, s elmondta, hogyan em-
lékszik vissza az első útjára: - Először nagyon naiv voltam, inkább 
izgatott, mint bármi más. Nem tudtam, mi lesz, ezért volt bennem 
egy kis izgalom: háború, rakéták, légiriadók, katonák mindenhol 
- ez volt az első gondolatom. Először Kárpátaljára mentünk, a Pul-
zus Rádióhoz. Megnéztünk iskolákat, árvaházakat, kormányhivata-
lokat, az élelmiszerellátásról érdeklődtünk, s arról, hogyan tudják 
fogadni a menekülteket - mondta Barnabás, akinek az volt a leg-
megdöbbentőbb, hogy férfiakat nem látott az utcákon, csak nőket 
és gyerekeket.
Későbbi útjukon eljutottak egészen Kijev belvárosáig, illetve 
a külvárosban, Irpinyben, majd Harkivban is jártak. Látták a tö-
megsírokat és a bombázások utáni romokban heverő épületeket. 
Hogyan viselik, egyáltalán hogyan lehet ezt a helyzetet elviselni 
a lakosságnak? - Jóval később fog ez kijönni az embereken. Most 
még úgy vannak vele, hogy teszik, amit tenniük kell azért, hogy a 
holnapot is meg tudják érni. Félnek, hogy ne vigyék el a férjeiket, 
a gyerekeiket; félnek, hogy mi lesz, ha holnap bevonulnak valahon-
nan a tankok... Nagyon nehéz pontos információkat kapni, mert ez 
nemcsak az információ háborúja, hanem az ellen információé is. 
A gyerekeken azt láttuk, hogy játszanak a játszótéren, bármi van, 
ők még gyerekek... élik az életüket. Szerintem 10-20 év múlva fog 
rajtuk meglátszódni, mi történt igazából - vonta le a következtetést 
Barnabás. 
Azt is megosztotta velünk, hogy amikor megkérdezték az ott élő-
ket, mire van szükségük, milyen élelmiszerekre, tisztítószerekre 
és így tovább, a következő volt a válasz: a környező országoktól 

nagyon sok segítséget kaptak e téren, amit nagyon köszönnek, de 
jelenleg szellemi segítségre szorulnak. Örülnek minden jó szónak, 
kedvességnek. Terápiás csoportokban szoktak összeülni beszélget-
ni, megosztani egymással az érzéseiket. 
- Irpinyben volt a szállásunk. Az egyik este a Baptista Szeretetszol-
gálat egyik vezetőjének, Szilágyi Bélának megszólalt a telefonján 
a légiriadó. Ezt nem lehet lenémítani, mert egy alkalmazáson ke-
resztül a kormány kiküldi a telefonokra. Hajnal 3-kor, egy három 
emeletes épület közepén felriadtunk mindannyian. Számomra az 
a pillanat volt, amikor megértettem, ezek az emberek min men-
nek keresztül minden egyes nap. Belém szorult a levegő, a szívem 
megállt, nem tudtam, mi lesz, le kell-e menni a pincébe, ha lőnek... 
Kiderült, hogy ez csak próbariadó volt - mondta, s azt hitte, egy 
rémálomban van. Barnabás életre szóló tapasztalatokat szerzett a 
háborús övezetben. A beszélgetésünk során, Hawaii-tól Ukrajnáig, 
a békés hullámok övezte édenkerttől eljutottunk a romokban heve-
rő országhoz. A két véglethez, két egészen más világhoz. 
A leendő újságíró „Barnabás a Föld körül” elnevezésű facebook 
oldalán folyamatosan megosztja élete történéseit, gondolatait a vi-
lággal kapcsolatban. Olvasóink itt részletesebben tájékozódhatnak 
az általa látottakról, hallottakról.

R.E.

Adománygyűjtő napot szervezett a Mancsmentő Állatvédő Egyesület
	 Szeptember	 11-én	 délután	 adománygyűjtő	 családi	
rendezvényt	szervezett	a	Mancsmentő	Állatvédő	Egyesület	a	
Dorogi	Márton	Művelődési	Központ	szabadtéri	színpadánál. 

Nagyon fontos volt az egyesület számára, hogy az adománygyűj-
tés mellett, személyesen is megismerjék őket az emberek, bete-
kintést nyerjenek munkájukba, és erre remek lehetőséget láttak 
egy ilyen esemény megszervezésében. Természetesen a pénz sem 

másodlagos számukra, hiszen az általuk mentett-, befogott kóbor 
állatoknak a befogást követően egészségügyi szűrésen kell átesni-
ük, melyek olykor magas orvosi ellátási költségeket vonnak ma-
guk után. Így igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy 
az anyagi terheket enyhíteni tudják. 
Ennek egyik formája volt ez a családi rendezvény is - mondta 
el Pierog Kata, az egyesület elnöke -, ahol színes programokkal 
várták az érdeklődőket. Természetesen - mivel családi napnak lett 
meghirdetve -, gyermek programokkal is készültek. Ugrálóvár, 
arcfestés, hajfonás mellett, a Bergengóc Zenegóc zenekar inte-
raktív műsorán is részt vehettek a kisebbek, a felnőttek számára 
pedig kirakódóvásárral készültek a szervezők, valamint kora este 
a Gríz zenekar adott fergeteges koncertet.
Pierog Kata továbbá elmondta: nagyon hálásak mindazoknak az 
önkénteseknek, családtagjaiknak, barátaiknak, a tombola felaján-
lóknak, a résztvevőknek és mindenki másnak, akik valamilyen 
formában segítették a rendezvény megvalósítását, annak gördü-
lékeny lebonyolítását, illetve anyagilag is támogatták az egyesü-
letet. A nap végére befolyt összeg 329 545.- forint volt, melyet az 
egyesület a tartozásaik csökkentésére fog fordítani. 
- Nagyon hálásak vagyunk nektek! Reméljük, jövőre újra talál-
kozunk mindenkivel, aki eljött és azzal is, aki nem tudott itt lenni 
velünk. Mi addig is maradunk „szolgálatban” Hajdú-Bihar megye 
11 településén - zárta gondolatait az egyesület elnöke. 

AKM
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Újra találkoztak a Veterán és Aktív vasutasok Püspökladányban
	 A	 Vasútbarát	 és	 Értékőr	 Egyesület	 szervezésében	
került megrendezésre immár hetedik alkalommal a Veterán 
és	Aktív	vasutas	találkozó.	Biró	Ferenc	Mihály,	az	egyesület	
elnöke,	valamint	a	Vasúttörténeti	Magángyűjtemény	tulajdo-
nosa	a	rendezvény	jelentőségéről	beszélt.

- A jelentősége talán az, hogy a rendezvény összefogja a vasutas 
közösséget. Püspökladány nagy vasutas város volt és jelenleg is 
az. Több mint 165 éve van jelen a vasút Püspökladány életében, 
hiszen a város a vasútfejlesztés első sodrában volt benne. Ebben a 
városban rengeteg vasutas nőtt fel, sokan ugyan elkerültek innen, 
de öregbítik Püspökladány hírnevét.

-	Mennyire	nagy	az	érdeklődés	a	rendezvény	iránt?	Mi	a	ta-
pasztalata	évről-évre?
- A rendezvényt sokan látogatják, 140-150 fő szokott részt venni 
rajta, az ország minden pontjáról érkeznek Záhonytól Szegedig. 
Ma az első vendég Budapestről érkezett, de jött nyugdíjas vasutas 
Kiskunfélegyházáról és Kecskemétről is.
-	Milyen	műsorral	készültek	a	ma	ide	látogatóknak?
- A Kenderkóc- és Csimpolya Néptáncegyüttes, valamint a Püs-
pökladányi Hagyományőrző Táltos Dobkör lép ma színpadra, de 
mindemellett új a zenészünk Török Attila személyében és új a 
szakácsunk is, aki nem más, mint Horváth Alex. Egy közérdekű 
adomány átadására is sor kerül a MÁV ZRT. Pécsi Igazgatósága 
részére, melyet Szabó Csaba, a pályavasút pécsi területi igazgató-
ja vesz át. A színpadi műsorokon túl, lesz egy szakmai program is 
az emeleten. Szemerey Ádám, a Nyíregyházi Vasúttörténeti Kör 
elnöke előadásának témája: 150 éves a Nyíregyháza-Ungvár vas-
útvonal.
A rendezvény további részében a találkozó legidősebb résztvevőit 
is köszöntötték, valamint a látogatók betekintést nyerhettek az Id. 
Bíró Ferenc Vasúttörténeti Magángyűjteménybe a szépen beren-
dezett kiállítóteremben, valamint az udvaron fellelhető relikviákat 
is megcsodálhatták a nap folyamán.

AKM

II. Boruzs András Népzenei Gála a művelődési központban
	 Második	alkalommal	rendezte	meg	a	Boruzs	András	
Népzenei	 Gálát	 a	 Sárréti	 Népi	 Együttes	 a	 közelmúltban.	A	
Dorogi	Márton	Művelődési	Központ	színháztermében,	szept-
ember	10-én	megtartott	eseményre,	a	püspökladányi	hagyo-
mányőrző	csoportok	mellett,	többek	között	Szerepről,	Kabá-
ról	és	Nyíracsádról	is	érkeztek	fellépők.
Szabó Sándorné, a Sárréti Népi Együttes Egyesület elnöke lapunknak 
elmondta, az együttes alapítójának tiszteletére adták ezt a nevet a gá-
lának, melyet - hagyományteremtő céllal - szeretnének minden évben 
megrendezni Püspökladányban.
A rendezvényen, Püspökladány Város Önkormányzata nevében Tóth 
Lajos polgármester és Vadász Ferenc alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket.
A köszöntőket követően, a meghívott csoportok és szólisták színpa-
di műsorait tekinthette meg a közönség. A gálán - többek között - 
felléptek városunk néptánccsoportjai, a Tádé Néptáncegyüttes és a 
Kenderkóc Néptáncegyüttes, a Püspökladányi Kossuth Olvasókör 
népdalos csoportja, a kabai Búzavirág Pávakör, a Nyíracsádi Nép-
dalkör, a Bihari Citeraegyüttes, valamint az együttes szólistái: Tóth 
Gyula citerás, a népművészet ifjú mestere és felesége Tóthné Szabó 
Mariann. A Hamvas Hagyományőrző Népdalkör Szerepről érkezett, 

hogy előadják „Sárga lábú kis pacsírta” című összeállításukat, míg a 
házigazda Sárréti Népi Együttes egy bihari népdalcsokorral és egy 
felvidéki népdalcsokorral készült az eseményre.
Szabó Sándorné, a közeljövő terveire vonatkozó kérdésünkre el-
mondta: a Sárréti Népi Együttes idén is részt vesz a Vass Lajos Nép-
zenei Versenyen, ahol tavaly szép eredményt ért el, kiemelt nívódíj-
ban részesült.

P.N.

„Napsugár” gyermektábor az arborétumban
	 Jó	 levegő,	 jurtát	 idéző	 épület,	 nyármeleg,	 fejlesztő,	
vidám programok és sok szeretet – 25 gyermeknek szervezett 
élménydús	 tábort	 augusztus	 15-18.	 között	 a	 püspökladányi	
arborétum	Jurtatáborában	a	Magyar	Vöröskereszt	megyei-,	
területi szervezete és annak alapszervezete.
Vidám gyermekhangok töltötték meg a püspökladányi arborétum 
Jurtatáborát augusztus 15-18. között. „Napsugár” címmel itt tar-
totta 2022-ben a hátrányos helyzetben lévő, illetve egészségká-
rosodással élő gyermekek részére szóló nyári táborát a Magyar 
Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, a Püspökladány 
Területi Szervezete és annak Nagycsaládos Alapszervezete. 

Önkéntesek, köztük szakemberek a gyermekekért

A gyermekek az első nap megismerkedtek a vöröskereszttel, elsa-
játították az újraélesztés és az elsősegélynyújtás fogásait, közös-
ségépítő játékokat játszottak.  – Zsuzsa néni! Játszhatjuk azt, hogy 
én vagyok a vöröskereszt elnöke? – hallatszott a 2. napon a sza-
bad foglalkozás idején. A legjobb tanulás a játék, és itt a játékok 
a legjobb kezekbe kerültek: szakemberek, tapasztalt önkéntesek 
töltötték ezeket a napokat a gyermekekkel. Tőkésné Szabó Zoé 
fejlesztő pedagógus naponta több órán át változatos foglalkozá-
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Hagyomány és innováció: 
Hévízen szerepelt a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör

	 2022.	szeptember	10-én	Hévízen	lépett	fel	a	Törő	Gá-
bor	Hagyományőrző	Népdalkör,	a	Tiszta	Forrás	Dalkör	meg-
alakulásának	20	éves	jubileumára	szervezett	gálaműsoron.	

Ajándékba vitt ünnepi - a „Hortobágynak széles vize” című, hor-
tobágyi népdalokat magában foglaló - dalcsokrukat Hadházi And-
rásné állította össze, a „Derül borul a Tiszáról” című, régi sárréti 
népdalokat tartalmazó csokrukat pedig Ifj. Vígh Sándor. Mindket-
tő Benczéné Dr. Mező Judit gyűjteményéből való.
A népdal, a népzene szeretete hozta össze határon innen és túlról 
egy közös ünneplésre az ott résztvevő együtteseket.
Papp Gábor, Hévíz polgármestere köszöntőjében elmondta: a ju-
bileumát ünneplő egyesület tagjai az alapítás óta folyamatosan és 
töretlenül együtt munkálkodnak. Az összetartozás, az egymásra 
figyelés, a hagyományok ápolása a sikerük záloga, ahogy Hontvá-

ri Lászlóné, a Tiszta Forrás Dalkör elnöke fogalmazott.
A fesztivál célkitűzéséhez híven a szervezők igyekeztek párbe-
szédet teremteni a nézők, s a közreműködők között. A záróünnep-
ség előtt a hévízi Véderdőben a Tiszta Forrás Dalkör, a Musica 
Antiqua és a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör közremű-
ködésével egy flashmobba is belecsöppenhettek az érdeklődők. A 
„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” szívre ható dalának 
szólóját a püspökladányi népdalkör tagja, Eszenyi Imre énekelte, 
aki Kolozsi László és Vígh Dániel citerással együtt este a sport-
csarnokban ismét megénekeltette a vendégeket.
 A „Hagyomány és innováció” című népművészeti fesztivál ün-
nepi záróeseményét a városháza dísztermében rendezték, ahol a 
házigazdán kívül több csoport kapott meghívást. A délvidéki Csó-
káról érkezett a II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület 
Rákóczi férfikara, a bókaházai Bokréta Hagyományőrző Egyesü-
let pedig az éneklés mellett amatőr színjátszással is foglalkozik.
A csodálatos fürdővárosban egy igazán tartalmas hétvégét tölthet-
tünk együtt kulturális élményekkel gazdagodva, testben és lélek-
ben feltöltődve. Köszönjük a meghívást a szervezőknek!

Tányér József

sokba vonta be a gyermekeket. Színes hullahopp karikák földön, 
kézben és derékon, egyéb mozgásos feladatok, finom, türelmet 
és kézügyességet alakító kifestők, tanító-gyógyító mesék, Exat-
lon élőbábos társasjáték, egyéb kézműves foglalkozások követték 
egymást. 
Nagy sikere volt a zenének. Hangszersimogatóba és interaktív 
zenés gyermekműsorba vonta be a csapatot Bánsághy Kálmán, 
a Csenki Imre Művészeti Iskola zenepedagógusa és Szálkai Já-
nos zenepedagógus. A gyerekek alig várták, hogy kézbe vegyék 
a hangszereket. Nem maradt el a gitáros, a közös, csapatépítő 
éneklés sem. A vöröskereszt munkatársaival délután és este is-
mert és új dalokat tanultak a gyerekek. Több szólamban énekelték 
a csöppségek a grunddalt a Pál utcai fiúk című musicalből, és a 
tábor dala lett a „Legyetek jók, ha tudtok”. A gyerekek bejárták 
az arborétumot is, a túrán megismerkedtek az őshonos növény- 
és állatvilággal. Élménydús rendőrségi bemutatón vettek részt, 
amelynek része volt a kerékpáros-rolleres akadálypálya.

Nyaralhattak, táborozhattak, hiszen sokuknak erre más módon 
nem volt lehetőségük. A vöröskereszt „Napsugár” táborának célja 
volt az is, hogy közelebb hozza egymáshoz a különféle nehézsé-
gekkel élő gyermekeket. A fiatalok elfogadták egymást, figyeltek 
a másikra. Az egyik nagyobb diák olvasta a mesét a csendes pi-
henőben a „jurta közepén”. A szervezők és megvalósítók szán-
déka volt az is, hogy a mindennapi élet ritmusát is gyakorolják 
a gyerekek, a közös étkezéseket, a fogmosást, a pihenőket és a 
„villanyoltást” is beleértve. Kiváló közös teret adott ehhez a Jur-
tatábor épülete. 
A tábor 4 napos volt, ám sokkal többnek érződött, hiszen gazdag, 
fejlesztő foglalkozások töltötték meg, barátságok szövődtek a 
gyermekek között, és a vöröskeresztesek ügyeltek arra, hogy min-
denki igénye szerint kapjon feladatokat, figyelmet, pihenőidőt. Itt 
mindenki középpontban volt.

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete,
 Püspökladány Területi Szervezet
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Az öngyilkosság megelőzésének világnapja szeptember 10.
	 Ezen	alkalommal	irányítjuk	a	figyelmet	a	témára.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint évente 
1 millió ember hal meg öngyilkosságban. Ha öngyilkosságról van 
szó, minden szám soknak tűnik, és mindent meg kell tennünk a 
csökkentéséért. 

A húsz év alattiak esetében az öngyilkosság a második vezető 
halálok a balesetek után. Az öngyilkosságot elkövetők legalább 
90%-a egy vagy több mentális betegségben szenved. Nagyon ve-
szélyeztetett korosztály a serdülőkorúak és az idősek.
Ha egy ismerősünk rövid idő alatt megváltozik, zárkózott lesz, 
az annak a jele, hogy bajban lehet. Ilyenkor levert, szomorú vagy 
érdektelen, nem foglalkozik semmivel, romlik a teljesítménye a 
munkahelyen vagy az iskolában, nem tud odafigyelni dolgokra. 
A régi hobbijai már nem hozzák lázba, és helyette nincsenek új 
elfoglaltságai sem. Ha korábban társasági ember volt és most visz-
szahúzódóvá válik, akkor érdemes rá jobban odafigyelni! 

Az öngyilkosságra készülők 70-80%-a beszél a szándékáról!
Mivel ez egy nehéz téma, lehet, hogy nem konkrétan mondja, 
hogy meg akarja ölni magát, de minden erre utaló mondatot ko-
molyan kell venni. Sokszor csak céloz erre, például azt mondja, 
hogy „Nincs értelme az életemnek”, vagy „Nem érdemes élni”, 
vagy éppen olyan metaforákat használ, amikről nem is gondol-
nánk, hogy az önkezű halál gondolata lehet mögötte, ilyen pél-
dául, ha valaki arról beszél, hogy elmenne egy hosszú utazásra 
vagy egy lakatlan szigetre költözne, és soha nem térne vissza vagy 
szeretne hosszan aludni.
Az odafigyelés életet menthet!
Hova fordulhat segítségért?
háziorvosához, pszichológushoz, mentális- vagy egészségügyi 
szakemberhez
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokhoz
keressen fel egy lelkipásztort vagy egy hitközösség bármelyik 
tagját
beszéljen egy bizalmasával, családtaggal vagy baráttal
telefonáljon: Ifjúsági Lelki Elsősegély: 13-700
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége: 116-113 

A Püspökladányi Egészségfejlesztési Irodát is kereshetik az ér-
deklődők személyesen, kérhetnek anonim beszélgetést telefonon 
vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken (ha kéri, visszahívjuk):
Püspökladány Kossuth u. 1.
e-mail: efi.puspokladany@gmail.com
telefon: 06-70-674-03-37  

Bojtorné Varga Nóra
mentális egészségfejlesztési munkatárs

„Hull a szilva a fáról…”
	 Ennek	a	remek	gyümölcsnek	most	van	a	szezonja	itt,	
a	Kárpát-medencében,	érési	ideje	lévén	július-október.

A szilva (Prunus domestica) a mérsékelt égöv legelterjedtebb 
gyümölcse. A mézédes ringlótól a fanyar kökényig számtalan 
faját ismeri a gyümölcskertészet; kétezer alfaját tartják számon, 
s ezek mind eltérnek egymástól méretben, színben, alakban, le-
vességben, magvaválóságban, aromában, beérési időben.
A Kárpát-medencében őshonos. Ha valami régtől fogva ismert, 
azt mondjuk, hogy „már a rómaiak…”, s esetünkben ez így is 
van, hiszen a rómaiak ismerték és kedvelték ezt a gyümölcsöt, 
hozzájárultak a nemesítéséhez és az elterjesztésében jelentős 
szerepük volt. Sőt, már magát a szilvát a római légiók hozták 
be Kis-Ázsiából és a Kaukázus vidékéről. Magyarországon elő-
ször egy 1231-es iratban említik silwafa néven. A híres Beszter-
cei szilva Szíriából került Magyarországra, itt nemesítették és 

kapta meg a mostani formáját. A füvész Veszelszki Antal (1798) 
ezt írja a beszterceiről: „Elébb valók a’ Magyar Országi hosszú, 
magvaváló kék-szilvák, vagyis a Beszterczeiek: mert hihető, 
hogy innét terjedtek el a’ két Hazában, minekutánna II-dik And-
rás Király’ idejében a’mi Nagy-Atyáink szinte a’ szent földről-
való vissza-jövetelekkel, egyenesen oda hozattatott vólna egyéb 
több külföldi ritkaságokkal. És ez az igazi Magyar szilva, melly 
a’ Hazánkon kívül-is a’ Magyar szilva’ nevét viseli. Meg-érde-
melné, hogy nagyobb gond fordíttatnék ennek bővebb tenyész-
tésére”.
Ide kívánkozik még egy érdekesség - pontosabban a ringló szilva 
nevéről, tudniillik I. Ferenc francia király (1494-1547) felesé-
géről nevezték el, s mivel a királynő neve Reine Claude1 (ejtsd: 
rénklód), ennek torzult kiejtése lett magyarul a ringló. A királynő 
neve ily módon egy szilvafát jelöl, az úgynevezett Reine-Clau-
de nevűt, melynek néhány példányát a francia nagykövet hozta 
Franciaországba a Fényes Porta, azaz Nagy Szulejmán2 ajándé-
kaképpen. 
A továbbiakban azonban beszéljünk a szilva hasznáról.
Fogyasztható nyersen, aszalva, főve, sütve, készíthető belőle 
kompót, lekvár, mindenféle édesség, a konyhánk egyik alap-
anyaga, hiszen a gyümölcslevestől a szilvás pitéig széles a pa-
letta, a cukrászipar is széles körben használja, készíthető belőle 
szilvás gombóc és szilvaízes derelye, gyermekkorom kedvence 
(!), és erjesztett levéből közkedvelt szeszek párolhatók! 
Az egyik gasztronómiai internetes portál 190 szilvából készíthe-
1 Claude de France (1499-1524)
2 Az Oszmán birodalom legnagyobb uralkodója, hódításairól híres, a tudományok 
és művészetek  nagystílű támogatója, nekünk magyaroknak a neve a mohácsi vészt és Buda 
elestét jelenti.
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tő ételreceptet sorol fel. A szilva klasszikus partnere a különböző 
szárnyasoknak, jól illik a göngyölt csirkemellbe, de a pulykahú-
sok mellett is gyakorta feltűnik. A göngyölt húsoknál nem árt ki-
csit megvariálni a klasszikus szilvatölteléket, fűszerezni, esetleg 
más friss- vagy aszalt gyümölcsökkel keverni, s úgy felhasznál-
ni. A göngyölt húsoknál a gyümölcsnek abban is fontos szerepe 
van, hogy a hús sütés közben ne száradjon ki.
Azon kívül, hogy nagyon ízletes, a szilvának rengeteg jótékony 
hatása is van gazdag tápanyagbevitelének köszönhetően.
Sorolom:
- A csontritkulás megelőzése: a szilvában levő flavonoidok 
(gyógyhatású vegyületcsoportok) hozzájárulnak a csontszövet 
károsodásának gátlásához és a csontritkulás megelőzéséhez, ja-
vítja a csontsűrűséget és gátolja a csontvesztést.
- Cukorbetegség szabályozása: a szilva rendszeres fogyasztása 
hozzájárul a vércukorszint szabályozásához, mivel erős antihi-
perglikémiás hatású. Így a cukorbetegek gond nélkül bevezethe-
tik őket étrendjükbe, mert flavonoid tartalma hozzájárul a cukrok 
hatékony feldolgozásához és a kiválasztott inzulinszint szabá-
lyozásához.
- Az emésztés javítása: mivel a szilva bőséges élelmi rostforrás, 
segít az emésztőrendszer szabályozásában. A szorbit és az izatin 
jelenléte segíthet az emésztési zavarok kezelésében, mivel has-
hajtó hatásúak. Így a székrekedésben szenvedők rendszeres és 
mértékletes szilvafogyasztással enyhíthetik tüneteiket. A szilva 
segíti a jótékony baktériumok fejlődését, továbbá magnéziumot 
és nagyon sok A-vitamint, káliumot tartalmaz, ezek pedig akti-
válják az emésztő enzimeket, így beindítják a bélrendszer tisz-
tulását.
- A kognitív zavarok javulása: a friss szilvalé hasznosnak bizo-
nyult az öregedés okozta kognitív zavarok esetén. A flavonoidok 
és más gyógyhatású vegyületek hozzájárulhatnak a neurológiai 
területek gyulladásainak mérsékléséhez, továbbá a tanulási- és 
memóriafolyamatokat elősegítik. Így a szilva rendszeres fo-
gyasztása segít megelőzni a főként az öregedéssel összefüggő 
neuro-degeneratív rendellenességeket.
- A szív egészségének megőrzése: a minnesotai Élelmiszer-tu-
dományi és Táplálkozástudományi Minisztérium által végzett 
tanulmány szerint a szilva rendszeres fogyasztása segíthet fenn-
tartani a vér fluiditását az artériákban. Mivel az általa kínált vé-
dőhatás révén hozzájárulhat az optimális vérkeringéshez, a szil-
va hatékonyan leküzdheti a szív-, és érrendszeri betegségeket, 
például a szélütést, az érelmeszesedést vagy a szívrohamot.
- Az immunrendszer erősítése: magas C-vitamin tartalma miatt a 
szilva csökkentheti a gyulladást és a fertőzések kockázatát. Sőt, 
ezek a gyümölcsök serkenthetik a nitrogén-monoxid termelését 
a szervezetben, megakadályozva a daganatos sejtek tovább ter-
jedését. Így a szilva rendszeres fogyasztása támogathatja az im-
munrendszer egészségét és segíthet bizonyos betegségek meg-
előzésében.

-  Koleszterinszint-szabályozás: mind a friss, mind az aszalt szil-
va segít megelőzni a magas koleszterin- és a vérzsír szintet. A 
kaliforniai Élelmiszer-tudományi és Táplálkozástudományi Mi-
nisztérium kutatása nyomán kapott eredmények azt mutatják, 
hogy a szilva, legyen frissen vagy szárítva, segíthet a plazma és 
a máj koleszterinszintjének optimális paramétereken tartásában. 
(https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-plums-pru-
nes)
Összegezzük a továbbiakban a szilva fogyasztási előnyeit.
A szilvát nagyra értékelik íze és aromája miatt, mind frissen, 
mind különféle formában tartósítva. Ez a gyümölcs alacsony 
kalóriatartalmú, ugyanakkor rendkívül gazdag értékes tápanya-
gokban. Ráadásul az aszalt szilva nem emeli meg a vércukor-
szintet, ami azt jelenti, hogy ideális nassolnivaló - különösen, 
ha diétázol.
Egy vagy két szilva (körülbelül 70 gramm) biztosítja a napi C-
vitamin szükséglet 8%-át, K-vitamin 5%-át, az ajánlott napi ré-
zadag 4%-át, rost 4%-át és a kálium 3%-át. (https://www.bmj.
com/content/347/bmj.f5001)
Végül álljon itt egy kiváló recept: 
Szilvaleves: az enyhén édesített, fahéjjal, szegfűszeggel vagy 
egy kis kardamon maggal ízesített vízben felfőzött szilvát hagy-
hatjuk darabosan vagy botmixerrel el is krémesíthetjük. Ha kré-

mesen készítjük, akkor célszerű a procedúra végén turmixolni, 
amikor már a tejszínt is a leveshez adtuk, így nemcsak a gyümöl-
csöt pépesítjük el, hanem egyben emulgáljuk is a levest, azaz a 
tejszínnel szépen összedolgozzuk.

Bige Szabolcs Csaba

Bemutatkozik a helyi kötődésű Ticket zenekar
	 A	 közelmúltban	 forgatta	 le	 legújabb	 videoklipjét	
az	Eger-Püspökladány	tengelyen	működő	Ticket	zenekar.	A	
dallamos	popzenét	 a	 gitárközpontú	hangszereléssel	 ötvöző	
trió,	alig	több	mint	fél	éve	alakult,	ám	tagjainak	már	nem	is-
meretlen	a	színpad.	Gajdácsik	László	és	fia,	Hénap	Martin,	
a	többek	között	Shadows-hatásokból	építkező	egri	RedHor-
se	 zenekarból	 érkezett,	 hogy	 kipróbálja	magát	 egy,	 a	 szé-
lesebb	 közönségréteg	 által	 is	 könnyen	 befogadható,	mégis	

egyedi zenei világban.
A „Valami elmúlt rég” című dalhoz forgatott klipről, a készülő-
ben lévő nagylemezről és a zenekarral kapcsolatos tudnivalók-
ról a csapat tagjaival – azaz Lakatos Éva énekessel, Gajdácsik 
László gitáros-zenekarvezetővel és Hénap Martin basszusgitá-
rossal – beszélgettünk.
-	Mióta	aktív	a	zenekar?	Honnan	ismeritek	egymást?
Lakatos	Éva:	- Tavaly november óta ismerjük egymást. Ez úgy 
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történt, hogy közzétettem az énekes videóimat a Facebookon, és 
Gajdácsik Laci odaírt nekem egy kommentet, hogy ideje lenne 
már egy saját dalt is elénekelnem. Hamarosan meg is kaptam 
tőle az első saját dalt, így kezdődött az együttműködésünk. Az 
első közös dal, amit kiraktunk a Facebookra, november 26-án 
született meg. Ez volt a „Te vagy a minden”. Másnapra elkészült 
a második dalunk, december 7-ére a harmadik, fél év alatt pe-
dig megírtunk egy nagylemezre való anyagot. Lassan kész lesz 
az album, amin 13 dal kap helyet. Jelenleg az utolsó két szám 
felvételei zajlanak. A lemez címe „Stíluskavalkád”, mert nincs 
két egyforma dal rajta, minden szerzemény más stílust képvisel.
Gajdácsik	László:	 - Martinnal – a Ticket mellett – egy egri 
zenekarban, a RedHorse-ban zenélünk, '60-as évekbeli gitár-
instrumentális zenét játszunk. Eddig három RedHorse album 
készült el. Éva a Facebookon követte a zenekart, innen az is-
meretségünk. Úgy gondoltuk, hogy összekötjük a kellemeset a 
hasznossal, és megírtuk neki a már említett saját dalt, aztán úgy 
éreztük, ebben több van, mint egy dal. Mi ugye egriek vagyunk, 
ő pedig püspökladányi, ilyen távolságból azért nem egyszerű a 
közös munka, havonta egy-két próbát tudunk tartani, leginkább 
interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot. Közben megépítettük 
a green box – azaz a „zöld hátteres” – technikát, így tudtunk a 
télen videoklipeket készíteni.
-	Mit	szólnak	a	RedHorse	zenekart	követők	az	új	formáci-
óhoz?	Milyen	 visszajelzések	 érkeznek	 a	Ticket-dalok	kap-
csán?
G.L.: - Pozitívak a visszajelzések. Először megleptük a „mie-
inket”, mert teljesen más zenét írtunk Évának, mint amit tőlünk 
megszokhatott a közönség. A Ticket zenéjében a country-rock-
tól kezdve a popig minden megtalálható, nem hiába kapta a le-
mez a „Stíluskavalkád” címet. Rengeteg munka benne van már, 
jó felé haladunk, még talán néhány hét és elkészül az album. 
De szólaljon meg a basszusgitáros is, ne csak az apja beszéljen! 
(nevet)
Hénap	Martin: - Nálam úgy kezdődött a gitározás, hogy el-
mentünk egy Edda koncertre, ahol nagyon megtetszett a basz-
szusgitár, mert szeretem a mély karaktereket. A gitározással is 
megpróbálkoztam, de nem jött össze, nagyok az ujjaim, nem es-
tek bele a bundokba. Aztán apu rávezetett a basszusgitárra, amit 
nagyon szeretek, annyiféle hangzást ki lehet hozni belőle, hogy 
az ember el sem hiszi. Most végeztem a Miskolci Bartók Béla 

Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban, mint jazz-zenész.
-	Ez	a	családi	kötelék,	az	apa-fiú	viszony	nem	befolyásolja	a	
munkát	a	zenekarban?
G.L.: - A zenében nem úgy tekintek Martinra, mint a fiamra, 
hanem mint a társamra. Soha nem erőltettem rá az általam kép-
viselt zenei stílust, viszont próbáltam átadni neki a tudásomat. 
Úgy gondolom, a zenében nincs engedmény, mert a hallgatók 
nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Ha készítünk egy dalt a Face-
bookra, és a közönség nem azt hallja vissza élőben a koncerten, 
akkor rögtön megkérdezik, hogy „mire is jöttünk?”, és akkor 
nem adnak még egy esélyt, nem fogják még egyszer meghall-
gatni, mert mindig az első benyomás a mérvadó. Eleinte Mar-
tinnak is nehéz dolga volt, mert a RedHorse zenekarral egyből 
belecsaptunk a közepébe – aki jártas a zenében, az tudja, hogy 
az általunk játszott Shadows-dalok nem kispályás zenészeknek 
valók. Igyekszünk úgy meghangszerelni a számokat, hogy élő-
ben is úgy szóljanak, mint a lemezeken.
-	 Hogyan	 állt	 össze	 a	 nemsokára	 megjelenő	 Ticket-lemez	
anyaga?
G.L.:	 - Úgy kezdtük a munkát, hogy amikor megszületett az 
első dal, azt „ráépítettük” Éva hangjára. Tehát különböző hang-
nemeket próbáltunk ki, kitapasztaltuk, mik a határai, meddig 
lehet elmenni. Miután meglett a hangnem, e szisztéma alapján 
kezdtük el felépíteni a többi dalt is. Ez nem azt jelenti, hogy 
mindegyik ugyanabból a hangnemből indul ki, hanem azt, hogy 
próbáltuk megtalálni a legkellemesebb hangzást. Nem mindig 
kell nagyot énekelni, a kevesebb néha több, a lényeg, hogy kel-
lemes legyen, jól szóljon.
L.É.: - Gyerekkorom óta szeretek énekelni, és az, hogy egy ze-
nekarban, saját dalokat énekelhetek, tulajdonképpen az álmom 
valóra váltása. Elég nehéz volt eleinte a dalokat megtanulnom, 
de rengeteget tanultam a fiúktól technikailag, a stúdiózás során 
volt olyan, hogy harmincszor is elénekeltem egy-egy dalt, mire 
megtört a jég. Ez végül a „Ne várj rám” című dalnál történt meg, 
akkor éreztem, hogy innen már könnyebb lesz. Most már nincs 
is annyi küszködés, mint az elején volt. Végül is hat hónap egy 
lemezre nem sok idő, szerintem nagy dolog, hogy egy albumot 
elkészítünk fél év alatt.
G.L.:	- Volt olyan, hogy napi 12-13 órát énekeltettük Évát, le-
het, hogy más nem is gyakorol ennyit. Tehát a hat hónapba be-
lesűrítettünk egy egész évi munkát.
-	Nemrég	jelent	meg	a	„Valami	elmúlt	rég”	című	dal	video-
klipje,	amit	ezúttal	külső	helyszínen	forgattatok.	Mit	 lehet	
tudni	erről	a	videóról?
L.É.: - Ez a dal a kedvencünk a lemezről. Egerben forgattuk a 
klipet, az Érsekkertben. Nagyon jó hangulatban zajlott a munka, 
jó kedvünk volt, és hál' istennek az időjárás is kedvezett nekünk. 
24 óra alatt kész lett a videoklip, nekünk nagyon tetszik, remél-
jük, a nézőknek is tetszeni fog.

facebook.com/Ticketzenekar

P.N.
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HirdetésekHirdetések APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
Épületek, lakások felújítása-bővítése-bontása, egyéb kőműves és sza-Épületek, lakások felújítása-bővítése-bontása, egyéb kőműves és sza-

kipari munkák nagy gyakorlattal, garanciával, számlaképesen.kipari munkák nagy gyakorlattal, garanciával, számlaképesen.
KŐMŰVEST FELVESZEK! Tel: 06-70 / 420-9364.KŐMŰVEST FELVESZEK! Tel: 06-70 / 420-9364.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Villanyoszlophoz(szinhez) való 6  db vasbetongyám, bútorok, cserép, Villanyoszlophoz(szinhez) való 6  db vasbetongyám, bútorok, cserép, 
pala, ajtók, ablakok, üvegfal és más bontott anyagok, villany- és gáz-pala, ajtók, ablakok, üvegfal és más bontott anyagok, villany- és gáz-

bojler, radiátorok, zsalugáterek, autógumik, alufelnik, gyerekülések, és bojler, radiátorok, zsalugáterek, autógumik, alufelnik, gyerekülések, és 
sok más eladó vagy cserélhető állatokra, takarmányra, régiségekre, stb.  sok más eladó vagy cserélhető állatokra, takarmányra, régiségekre, stb.  

Tel: 06-70 / 420-9364Tel: 06-70 / 420-9364

Következő újság megjelenés:Következő újság megjelenés:

2022. október 26.2022. október 26.

OKTÓBER - ŐSZHÓ - MINDSZENT HAVA – MAGVETŐ HAVA
Október ünnepei a terménybetakarítás, a szüret, a télre való felkészülés 
jegyében folytak. Az őszhó népi elnevezés az évszakot jelzi. A mind-
szent hava már a következő hónap halotti ünnepeire utal.
A régi római év 31 napból álló, nyolcadik hónapja a latin „octo” (nyolc) 
szóból kapta nevét, és csak Julius Caesar óta - a január és február hóna-
pok beszúrását követően - lett a tizedik a hónapok sorában.
Az európai népek körében az október - hasonlóan a szeptemberhez - 
elsősorban a betakarítás, a szüret időszaka, de számos egyéb mezőgaz-
dasági tevékenységre is ilyenkor kerítenek sort. 

Októberi	népszokások,	hiedelmek

OKTÓBER	 4.	 (Ferenc	 napja)	 Október	 4.	 Ferenc	 napja. Assisi 
Szent Ferenc napja, aki Isten szegénykéje volt, szeretetet és krisztusi 
egyszerűséget hirdetett, illetve megalapította a ferences rendet.
Egyes vidékeken Szent Ferenc hetét tartják legalkalmasabbnak a bú-
zavetésre.
Szent Ferenc a kereskedők, az állatok, a természet, és a szociális mun-
kások védőszentje.

Október	8.	Magyarok	Nagyasszonyának	ünnepe, Máriának, a ma-
gyarok patrónusának ünnepét Magyarország fennállásának milleniu-
mára engedélyezte a pápa 1896-ban, ezért a katolikus egyház október 
8-án főünneppel emlékezik mega Szűzanyáról.

OKTÓBER 15. (Teréz napja)Hagyományosan a szüret megkezdésének 
a napja. (Egerben Teréz-szedésnek mondják a szüret megkezdését.)

OKTÓBER 20. (Vendel napja)A pásztorok védőszentjükként tisztel-
ték Szent Vendelt. A faluszéleken, közel a legelőkhöz szobrot állítottak 
tiszteletére, melyeken saját magukhoz hasonlóan, a szentet pásztorru-
hában ábrázolták, lábánál kutyával, báránnyal. Ha járvány ütött ki az 
állatok közt, az a mondás járta, hogy „viszi Vendel az állatokat”. Ál-
lattartó vidékeken ünnep ez a nap. Nem dolgoztatták az igásállatokat, 
a gazdák meg zeneszóval mulattak egész nap. A pásztorcsaládokban 
gyakori volt a Vendel keresztnév.

OKTÓBER	21.	(Orsolya	napja)	E nap időjárásából jósoltak a tél idő-
járására. Ha szép, napos idő volt, úgy tartották, akkor karácsonyig szép 
marad az idő.

OKTÓBER	 26.	 (Dömötör	 napja) Az ország keleti felén a pászto-
rok Szent Dömötört tartották patrónusuknak. A napot juhászújévnek 
is nevezték, mert ekkor számoltak el a juhászok az állatok gazdáival. 
Ezután mulatsággal ünnepeltek, olykor több napon keresztül. Mulatsá-
gukat nevezték juhásztornak, juhtornak, dömötörözésnek is. Számtalan 
szólásunk kapcsolódik a Dömötör naphoz: „Neki minden nap Dömötör 
napja vagyon” mondták a tartósan részeg emberre, illetve arra, akinek 
még nincs munkája, nem szerződött még el. „Dömötör juhászt táncol-
tat” szólás arra utal, hogy már hideg van ekkor, nem jó szabadban tar-
tózkodni, csak, ha mozog az ember, akkor nem fázik.

Október	 31.	 A	 reformáció	 emléknapja, 1517-ben Luther Márton 
ezen a napon függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 
pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása 
érdekében tett közzé, mellyel elutasította a búcsúcédulák árusítását, el-
ítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta 
a bűnök pénzzel való megváltását. Ezen tette miatt Luthert kiátkozták 
az egyházból.

EGYÉB	JELES	NAPOK

Október 1. A zene világnapja, Az idősek világnapja
Október 1. A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 4. Az állatok világnapja. 
Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap.
Október 14. A Magyar Fürdőkultúra Napja, október második szom-
batja
Október 18. A magyar festészet napja
Október 23. Az 1956-os forradalom emléknapja
Október 24. A magyar operett napja.
Október 31. A reformáció emléknapja
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SportSporthírehírekk
Remekeltek	az	EB-n	a	PVLK	hölgy	tereplövészei

Másfél hónappal a Magyarországon megrendezett HFT tereplö-
vész világbajnokságot követően, szeptember közepén Csehor-
szágban a sportág Európa-bajnokságát is megrendezték, termé-
szetesen jó pár PVLK lövész részvételével. Közülük Nagy Katalin 
a női mezőnyben a tavalyi bajnoki címét megvédve ezúttal is a 
dobogó tetejére állhatott föl. Így az idei VB arany után az EB-n is 
a legjobbnak bizonyult. A juniorok versengésében Szilágyi Sán-
dor tanítványa, Vágner Lara a nyári VB bronzérme után, ezúttal 
Európa-bajnoki címmel gazdagodott. Szilágyi Sándor mindössze 
egyetlen ponttal maradt le a dobogóról, azaz negyedik lett, ám a 
magyar válogatott tagjaként ő és Nagy Katalin is ezüstérmet szer-
zett. 

A PVLK EB érmesei (balról): 
Vágner Lara, Szilágyi Sándor, Nagy Katalin .........................................

Erőss-	és	Kálvin	téri	siker	a	Bene	Gyula	Kupán
27. alkalommal rendezte meg a Petőfi Sándor Általános Iskola a 
7-8. osztályos diákok számára a Bene Gyula Labdarúgó Emléktor-
nát. A fiúknál az első és második helyet megszerző két csapat azo-
nos ponttal zárt, s köztük a jobb gólkülönbség döntött. Ez a Kálvin 
Térnek kedvezett, így ez a gárda nyerte meg az idei Bene Gyula 
kupát. További sorrend: 2. Petritelep, 3. Erőss, 4. Petőfi. A lányok 
villámtornáján – csak úgy, mint tavaly –, az Erőss-iskola mind a há-
rom ellenfelét magabiztosan győzte le, így abszolút megérdemelten 
nyerte meg a győztesnek járó trófeát. További sorrend: 2. Petritelep, 
3. Kálvin Tér, 4. Petőfi.

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

PLE:	értékes	pontok,	bosszantó	vereségek
Igencsak hullámzóan teljesített a PLE a mögöttünk hagyott idő-
szakban. A második fordulóban az újonc debreceni Bestrong SC 
ellen idegenben 4-3-ra nyert a Szabó-alakulat, majd itthon a Haj-
dúnánás ellen 1-1-es döntetlent ért el. A 4. játéknapon Hajdúbö-
szörményben egy rendkívül bosszantó vereség következett: a 86. 
percben még a mieink vezettek 2-1-re, mégis a hazaiak nyertek 
4-2-re. A BUSE elleni hazai meccsen pedig hiába vezetett a PLE, 
a vendégek fordítottak, s 2-1-re nyertek. Ezzel az 5. forduló után 
a 14. helyen állt a társaság.

Keressen minket online felületünkön is!Keressen minket online felületünkön is!

www.ladanytv.huwww.ladanytv.hu

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

A	PASZE	továbbra	is	a	megye	I-ben
A legutóbbi bajnoki címmel jogot szerzett a PASZE asztalitenisz 
csapata az NB III-as indulásra, ám a korábbi évekhez hasonló-
an, ezúttal sem élt az osztályváltás lehetőségével a társaság. Így 
Andrásiék maradtak a megye I-ben, ahol a Kaba ellen egy 18-0 
arányú, fölényes győzelemmel kezdték az új évadot..........................................
A mostoha körülmények ellenére is versenyképesek
Harmadik éve vesz részt a Püspökladányi Tenisz Akadémia csa-
pata a megyei amatőr teniszbajnokságban. Az első évben a megye 
III-ban ezüstérmes lett a Lőkös Zoltán által vezetett társaság, a 
második évben százszázalékos teljesítménnyel megnyerte a soro-
zatot és feljutott a kétcsoportos megye II-be. Az idei másodosz-
tályú bajnokságba 13 csapat nevezett be. Az „A” csoportban 7, 
míg a „B”-ben 6 gárda játszotta az alapszakaszt. Együttesünk az 
„A” csoportot veretlenül megnyerve, jelenleg a nyolccsapatos fel-
sőházi rájátszásban vívja a mérkőzéseit, ahol az 5. helyen áll. Az 
említett eredmények azért is számítanak kiemelkedőnek, mert a 
ladányi gárda a megyei bajnokságban résztvevő együttesek közül 
toronymagasan a legmostohább körülmények között próbál meg 
versenyben maradni. A Honvéd utcai teniszpályán ugyanis nincs 
sem víz, sem áram, sem öltöző.

Fuss velünk! Ez a mi életünk.
Fuss velünk, ez a mi életünk! – ez volt a szlogenje az I. Sárréti 
Félmaraton futóversenynek, amely a Mi Püspökladányért Egyesület 
által elnyert pályázatnak köszönhetően valósult meg. A legrövidebb 
távot, a 3 és fél kilométert a női mezőnyben Nádházi Nóra teljesítet-
te elsőként, míg a férfiak között ifjabb Szilágyi Bálint ért elsőként a 
célba. A 7000 métert a hölgyeknél Schmidt-Huszánk Éva, a férfiak-
nál Bagi László futotta le a leghamarabb. A 21 km-es, azaz félma-
raton táv győztesei pedig Nádháziné Csajági Anita, illetve Daróczi 
Tamás voltak.

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

Abonyban	indult	a	birkózók	őszi	szezonja
A PNSE birkózói közül a legkisebbek kezdték meg elsőként az 
őszi időszak versenyszezonját, méghozzá az Abonyban megren-
dezett Diák I-es területi diákolimpián. A hét ladányi induló kö-
zül aranyérmet nyert Makula Ramón, Nagy Dominik és Tőkés 
Balázs. Második helyen végzett Tátorján Bence, harmadik lett 
Rézműves Ádám, míg Czinka Dominik a 4., Tóth Dominik az 
5. helyen zárt. A nyári felkészülési időszakban a lányok Olaszor-
szágban, Livornóban edzőtáboroztak, amely során egy nemzetkö-
zi versenyen három érmet is szereztek. Aranyérem: Csák Nóra és 
Gyenge Viktória. Ezüstérem: Budai Cintia.

Jól kezdték a szezont a PNSE fiataljai 


