KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ
KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA
XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2008. OKTÓBER
E havi lapszámunk a Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítvány
támogatásával jelent meg.
MEGHÍVÓ

Dr. Székely Tamás egészségügyi
miniszter Szeghalmon

Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit az
1956-os forradalom és szabadságharc

52.
évfordulója alkalmából rendezett
városi ünnepségre.
Ideje:
2008. október 23. (csütörtök) 10 oo óra
Helye:
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
Program:
- Köszöntőt mond:

Dr. Kovács Zoltán
önkormányzati képviselő
- A művészeti iskola színjátszó tagozatának
ünnepköszöntő műsora
- Koszorúzás az 1956-os szobornál
Mindenkit tisztelettel vár
Körösladány Város Önkormányzata

L ap sz ám un k ta rt a lm áb ó l :
- Köszöntő az Idősek világnapján
- Felhívás
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- Újabb sikeres pályázatok városunkban
- A szelektív hulladékgyűjtésről

3

- Városszépítői munkák Körösladányban
- Bursa Hungarica tájékoztató
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- Az Erzsébet-emlékmű avatási ünnepség változása
- Nekrológ
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- Mazsorett sikerek
- A pszichiátriai otthon életéről
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- „Eszterlánc - Hurrá nyaralunk!”
- Évfordulók nyomában
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- Az Országos Kék-túrán
- Körösladány erős emberei Bölcskén
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Veress József országgyűlési
képviselő
meghívására 2008. augusztus 19-én Dr. Székely
Tamás egészségügyi miniszter a szeghalmi kistérségbe látogatott. A miniszter urat fogadta Veress
József országgyűlési képviselő, Dr. Kovács József,
a Pándy Kálmán Kórház
igazgatója, Macsári József ,Szeghalom város polgármestere, a Kistérségi
Többcélú Társulás elnöke
és Dr. Farkas Erzsébet,
Szeghalom Város Önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke.
A miniszter megtekintette a járóbeteg szakellátó intézetet és a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház utókezelő kórházát,
melyeket a közelmúltban
több mint 1 milliárd forint
értékű beruházás keretében újítottak fel. Felkereste a térségi ellátást biztosító szeghalmi mentőállomást és konzultációt folytatott a kistérség egészségügyi
dolgozóival.

A miniszter igen hasznosnak nevezte, az egészségügyi dolgozókkal folytatott
beszélgetést, mivel ezek a
személyes
konzultációk
komolyan segítik az egészségügyi reform folytatását.
A miniszter tájékoztatást
adott a térséget érintő másik fontos beruházásról, a
szentesi légibázis megépüléséről.
A minisztérium nemrég
bejelentette, hogy a Magyar Aszfalt Kft. építheti
meg a szentesi légibázist.
A megállapodás értelmében a helikopterbázis még
az idén megépül, amihez
az egészségügyi tárca 60
millió forintot, továbbá az
érintett térség önkormányzatai is jelentős forrást
biztosítanak.
A
hetedik
légimentő-bázis december
31-ig épül fel. Addig ideiglenesen Szolnokról biztosítják a délalföldi régió
légimentő-ellátását,
az
egészségügyi és a honvédelmi tárca megegyezése
alapján.

Veress József, Dr. Székely Tamás, Macsári József

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ELNÖKE
5601 Békéscsaba, Derkovits sor,
Pf.: 118 Telefon: 66/441-156
Telefax: 66/441-609

KÖ S ZÖ NT Ő AZ ID Ő SE K
V IL Á GN A PJÁ N
Az Idősek Világnapján azokat köszöntjük, akik
hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Élettel teli bölcsességüket, szeretetüket, gondoskodásukat mindannyian érezzük,
hiszen ők neveltek és tanítottak minket, fiatalokat.
Sütő Andrástól származik a következő gondolat: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött…”
A mi világunk Önökkel, szüleink, nagyszüleink életével
kezdődött. Az Önök munkájának eredménye a jelen,
amelyben a mi generációnk él és azt adjuk tovább,
amire Önök tanítottak. A jövő nemzedéke is tanul ebből, hiszen az új generációk gondolkodásába beépülnek az előzőektől átvett minták, tapasztalatok, így a

nemzet szellemi megmaradásának egyik fontos része
az általuk létrehozott érték és annak továbbörökítése.
Meg kell őriznünk hagyományainkat és meg
kell becsülni az idősek által képviselt erkölcsöket, a
józan ész, a tiszta szellem, a tenni akarás és a kitartás
fontosságát, melyek példamutatóak lehetnek számunkra. Az unokák, dédunokák továbbvihetik mindazt, ami szép, ami igazán értékes. Egy örömökkel és
küzdelmekkel teli élet után ők már tudják, mi a jó, mit
kell tovább adni és mi a rossz, amit el kell kerülni az
utánuk jövő generációknak.
A mi feladatunk, hogy időseink számára olyan
életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi
számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. Ez a világnap akkor lehet igazi tisztelgés, ha azok, akiket
ünneplünk mindig érzik a támaszt, a segítséget, a törődést. Azt, hogy mindig mellettük vagyunk, nem
hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk életük legnehezebb időszakaiban is. Köszönettel tartozunk a
hosszú évek alatt végzett becsületes munkáért és jó
egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak!
Domokos László
a Békés Megyei Közgyűlés elnöke

F e l h í v á s
Tisztelt körösladányi lakostársaink!
Egyre többen élnek azzal a lehetőséggel - nehéz
anyagi helyzetbe kerülve, vagy valamilyen cél érdekében—
hogy hitelt vegyenek fel, melyet bankok, pénzintézetek
ajánlanak, reklámoznak alacsony kamatot, kis törlesztő
részleteket és hosszú futamidőt ígérve, gyors ügyintézés
mellett. Sajnos, a valóság több esetben rejtve marad a
hitelfelvételig, vagy csak az apró betűs részeket is elolvasva
szerezhetünk tudomást arról - gyakran későn -, milyen
veszély fenyegeti a megélhetésünket vagy ingatlanunkat,
hiszen ez utóbbit gyakran fedezetül kérik.
Kérjük, mielőtt elszánják magukat, gondolják meg, nehogy
meggondolatlanul,
akár
indokolatlanul
is
kétes
hitelfelvételbe menjenek bele, ezen reklámok, vagy egy jó
beszédkészségű ügynök hatására! Gondolják át és
legfőképpen számolják át, hogy ezen ígéretek igazak-e!?
Ennek kapcsán a legfontosabb és talán legcélszerűbb a THM
( teljes hiteldíj mutató ) figyelembevétele. Ha lehet, ne
foglalkozzanak olyan ajánlattal, ami több száz százalékos
THM-mel „dicsekszik”! Továbbá számolják ki, valójában
„mennyibe kerül” a hitel, mennyi lesz azaz összeg, amit
vissza kell fizetniük! Vegyék figyelembe azt is, hogy ezen
hitelek általában devizaalapúak, ezért az árfolyamváltozásra
is gondolni kell! Akár 20-30 %-os eltérés is lehet a kölcsön
felvételekor, illetve a visszafizetés során.
Magánszemélyektől is lehet hitelt kérni, de ezt célszerű
írásban megkötni akár ügyvéd, akár közjegyző előtt. Ebben
a szerződésben rögzíteni kell a kölcsön összegén túl a
visszafizetés módját, a kamatot, és adott esetben a
fedezetet is. Az írásba foglalás az adós és a kölcsönadó
érdekét egyformán szolgálják.
A manapság sűrűn emlegetett „uzsorakamatos”
kölcsönök felvétele a kölcsönadó részéről engedély nélküli
pénzügyi tevékenységnek minősül. Az ilyen kölcsönökkel

üzletelők bűncselekményt követnek el, a velük kötött
szerződés a bíróságon megtámadható és semmissé tehető,
de az a legbiztosabb, ha nem is kerül sor ilyen ügyletekre.
Még egy, a hitelezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetés:
a pénzintézetek egyes ügyintézői, illetve ügynökeik nem
tájékoztatják előzetesen teljes körben ügyfeleiket, - vagyis
Önöket — arról a hitelfelvétel kezdetekor, hogy milyen
iratokat, milyen igazolásokat kell beszerezniük. Általában
az ügyfelek befizetnek egy jelentősebb összeget az eljárás
kezdetekor ( értékbecslés, hitelfolyósítási díj stb. ), aztán az
addig kedves ügyintéző vagy ügynök kér még egy papírt,
majd még egyet és még egyet, közben riogatják az
ügyfelet: ha nem szerzi be, akkor nem kapja meg a remélt
kölcsönt.
Emiatt sokszor szembesülünk azzal, hogy az ígért gyors
ügyintézés több hónapig is eltart és a végén egy papír
hiányára hivatkozva a hitelt nem kapja meg az ügyfél, vagy
nem annyit, amit az elején ígértek neki, így kárba vész az
addig befektetett pénz és idő.
Gyakori gond, hogy kérik ügyfeleiket, szerezzék be az
önkormányzattól azt a nyilatkozatot, amely megengedi a
pénzintézetnek, hogy a hitelező rangsorban megelőzze a
korábban lakásvásárlási támogatást nyújtó önkormányzat
jelzálogjogát.
Önkormányzatunk — figyelembe véve belső
szabályzatainkat, a külső jogszabályokat és érdekeinket ehhez nem járulhat hozzá. Erről már tájékoztattuk az ilyen
kéréseket megfogalmazó pénzintézeteket is.
Kérjük, az itt leírtakat vegyék figyelembe a hitelfelvételüknél. Gondosan válasszák meg a pénzintézetet,
vagy ügynököt és ragaszkodjanak a pontos, részletes és
mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz, mielőtt még egy fillért
is költenének az ügyintézésre.
Körösladány 2008. szeptember 24.
Körösladány Város Önkormányzata

Úja b b s i ker es p á l yáza to k v ár o s un kba n
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében -Európai Uniós támogatással- pályázatot írtak ki
a Dél-Alföldi Régióban „Oktatásfejlesztés - alapfokú
nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” témában. Önkormányzatunk két pályázatot nyújtott be: „Körösladányi új
óvoda és bölcsőde építése” és „Eszterlánc – komplex
fejlesztés a XXI. sz. iskolájáért a Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben”. Nagy örömünkre mindkét pályázat túljutott az
első fordulón, a második fordulóban az óvoda 200
millió Ft, míg az iskola 500 millió Ft támogatásra jogosult (városi saját erő pályázatonként 30-30 millió
Ft). Ez a tény nem jelent automatikus támogatottságot, hiszen a tervek teljes kidolgozásához a következő két hónapban intenzív együttes munkát kell végezniük a pedagógiai és az építési szakembereknek.
Mit is jelent ez a siker városunk részére?
A pályázat az intézményekben egységes és teljes fejlesztést követel meg: az első és a legnagyobb az épületek felújítása, ill. új építése, a második a szakmai,
pedagógiai fejlesztés, a harmadik pedig az informatikai eszközök fejlesztése. Az intézményeknek tehát
két további pályázaton kell részt venniük, mely újabb
milliókat hoz a városba 100%-os támogatottsággal,
tehát városi saját erő nélkül.
Az új óvoda az Arany János utca elején épül,
a régi lakóházak elbontása már elkezdődött. A három
régi óvoda helyett egy 975 m2 alapterületű, korszerű,
gazdaságosan működtethető, modern intézmény létesül. Az óvodai és bölcsődei csoportszobák mellett
lesz benne tornaterem, fejlesztő és logopédiai szoba,
étkező és ezek modern berendezése.
Az iskola mindkét épülete felújításra kerül: összekötjük a két épületet, így nem kell az utcára kimenniük
a gyerekeknek és a logopédiai és fejlesztő szobák
összekapcsolódnak a többi tanteremmel. Átépül és
korszerűsödik a konyha, a tornaterem; kétszeres
alapterületű és befogadó-képességű lesz az ebédlő.
Lesz szigetelés, tetőcsere, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés. Beépítjük az emeletes épület tetőterét
(itt kap helyet az igazgatóság és a számítógépes tanterem) és készítünk sószobát is az asztmás gyerekeknek stb. Nem lehet minden tervünket felsorolni,
hiszen az épület minden négyzetméterét érinti a korszerűsítés.
Sok félreértés kíséri a pályázatainkat a városban, mely abból adódik, hogy lakostársaink kevés
információval rendelkeznek még az Európai Uniós
fejlesztések terén. Sokszor halljuk kritikaként, hogy
„már megint az iskola”, „nem kellene minden pénzt
az iskolára költeni”. Az iskolára –mint épületre, a
meszelésen kívül - évtizedekig nem költött a város,
pedig már voltak pályázatok, melyben lehetőség lett
volna erre a célra is fordítani elég nagy összegeket.
Elavult, korszerűtlen gazdaságtalan épületek, rosszul
záródó nyílászárók, alacsony hatásfokú fűtés, korszerűtlen tantermek stb.- ilyen iskolában tanulnak ma
gyermekeink. Az elmúlt években elkezdődött a világítás korszerűsítése, az akadálymentesítés, az ablakok
cseréje, elkészültek a mosdók, félkész állapotban van
a mozgáskorlátozottak fogadása érdekében a lift
(jelenleg is van két rászoruló tanulónk, akik nehezen
közlekednek a lépcsőkön). Lehet, hogy szüksége len-

ne a városnak sok minden egyébre (útra, járdára
stb.), de pályázatot arra nyújthatunk be, amire azt a
pályáztatók kiírják, másra nem válthatóak ezek a támogatások. Ha nem használjuk ki ezeket, akkor bűnt
követünk el a város ellen, mert futni hagyjuk a lehetőségeket. 95%-os támogatottsággal a közeljövőben
nem valószínű, hogy oktatási intézményre lesz lehetőség pályázni.
Intézményvezetőként büszke vagyok arra
az összeszokott csapatra, akik az utóbbi két évben
sikeresen befejezett és a jelenlegi pályázatot készítették az iskola részére. A szakmai csapat: Marton
Lászlóné,
Szabadosné
Füri
Éva
(igazgatóhelyettesek); a gazdasági csapat: Sánta
János (az önkormányzat pénzügyi csoportvezetője), Nagy Istvánné (gazdaságvezető), Kovács Tünde, Nagy Erika; műszaki segítségünk az önkormányzat pályázatíró szakembere, Kovács Tibor.
Mindenki a saját intézményi munkája mellett, ellenszolgáltatás nélkül írta meg a pályaműveket,
nem is akármilyen színvonalon, és szereztek milliókat az iskolának, a városnak.
Ezúton köszönöm meg a munkájukat, és
remélem, hogy sok sikeres, közös munkában vehetünk részt a gyerekek, a szülők, a város javára.
Tiszainé Rudner Judit igazgató

A szelektív hulladékgyűjtésről
Városunk
különböző
pontjain
az
eddig
rendszeresített
szelektív
hulladékgyűjtő
szigetek
(konténeres megoldás) nem váltak be. Ennek oka, hogy a
kihelyezett konténereket sokan nem arra használták,
amire azok hivatottak lettek volna.
Valljuk be pót szemetesnek tekintették!
Ezen változtatni kellett.
Településünkön ezután új, az eddigieknél ellenőrzöttebb
helyeken kerülnek elhelyezésre a kizárólag papír és
üvegek gyűjtésére rendszeresített konténerek.
Ezek helyei:
•
Újladányi óvoda udvara (papír, üveg)
•
Széchenyi úti óvoda udvara (papír, üveg)
•
Általános iskola udvara (papír, üveg)
•
Polgármesteri hivatal udvara (üveg)
•
Platán Büfé udvara (üveg)
•
Hunyadi úti élelmiszerbolt udvara (üveg)
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés továbbra is
változatlanul működik, azokat minden hónap harmadik
(zöld)
szerdáján
szállítják
el.
A
szelektív
hulladékzsákok
aláírás
ellenében
díjtalanul
beszerezhetőek jónéhány élelmiszerboltban,
a piacfelügyelőnél és a művelődési házban.
Kérjük, hogy e szelektív zsákokban csak az annak
oldalára felírt hulladékokat gyűjtsék!
A TAPPE munkatársa minden héten hétfőn és
csütörtökön 9-12 óráig fogadónapot tart a
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban.

Városszépítési munkák
Körösladányban

3 az 1-ben
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON
Ladány tévé, az Ön televíziója.
MI HELYBEN VAGYUNK!

Értesítés
Körösladány Város Önkormányzata értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy az építési törmelék elhelyezési rendje és időpontja
2008. október 1-től a következő:
- Beton elhelyezés a volt téglagyár területén.
- Egyéb törmelék, föld és bármilyen szilárd anyag - kivétel palaelhelyezhető a szokott helyen, az Árpád út mögötti részen,
ingyen és bérmentve.
Minden esetben egyeztetés szükséges Papp Gyula közterületfelügyelővel, személyesen, vagy a 30/9089718-as telefonszámon.
Nyitva tartás: hétfő, csütörtök, szombat 6-tól 12 óráig.
Kérünk mindenkit, hogy a nyitvatartási időt vegyék figyelembe,
mert más időpontokban a törmelékeket nem tudjuk fogadni!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
Polgármester Hivatal

A Bursa Hungarica
Felsőoktatási ösztöndíj
tájékozatóról
Körösladány Város Önkormányzatának a 2009-es évre is lehetősége nyílt arra, hogy részt vegyen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton.
A településen állandó lakcímmel rendelkező, felsőoktatásban
résztvevő hallgatói, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 2009 évre önkormányzati ösztöndíjra pályázhatnak, melynek összege 3.000,-Ft/hó. Ezt a Békés Megyei Önkormányzat valamint az Oktatási Minisztérium további támogatással egészít ki. A támogatások összesen 6.000-8.000,- Ft/ hó/fő
összeget érhetik el, a megyei döntéstől függően. Az ösztöndíjfolyósítás kezdete 2009 március - 2009 december között a felsőoktatásban tanulók részére, időtartalma 10 hónap.
A felvételizők részére 3x10 hónap, amelynek kezdete a
2009/2010, tanév I. féléve.
A pályázati adatlapok a Körösladányi Polgármesteri Hivatal 6-os irodájában átvehetők. Leadási hely: Polgármesteri Hivatal 6-os irodája, határidő: 2008. október 1. – 2008. október 31. –
ig. A kitöltött pályázati adatlapot, eredeti hallgatói jogviszony
igazolást, valamint a kereseti igazolásokat mellékelni kell a pályázathoz.
Polgármester Hivatal

A megszokott Faluszépítő Egyesületünk neve 2007. december 4-e óta Körösladányi Városszépítő Egyesületre változott.
Adószámunk, bankszámlánk, alapszabályunk maradt a régi.
Fő tevékenységünk továbbra is a környezetvédelem, a környezetszépítés és a hagyományőrzés. Tehát munkánkat
továbbra is a tíz éve meghatározottak szerint látjuk el. Ennyi
bevezető után szeretném Körösladány lakosait tájékoztatni
egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről.
Ősszel és az enyhe télen az évelő virágok vetése mellett
fák, cserjék ültetését folytattuk. Ekkor került sor az íriszek
(nőszirom) telepítésére, ritkítására. Tájékoztatom a lakosokat, hogy a feleslegessé vált növényeiket a kertészet fogadja és aki ültetni akar, azokat elviheti. Az idei virágzás már
serkentőleg hatott, nagy lett az érdeklődés az íriszek iránt.
Az átutazók is pozitív jelzésekkel éltek. Rajta hát, folytassuk
tovább az íriszes ágyások ültetését!
Tavasszal az egynyári virágok nevelése kötötte le minden
időnket. Ez 3 hónapig tartó, igen intenzív munkát jelentett a
tagságnak. Májustól 10-12 ezer palántát ültettünk, melybe a
közmunkások is besegítenek. Ilyenkor szépülnek meg köztereink, lakossági parkjaink, intézményeink. Különböző versenyeink elindítására is ekkor került sor.
Nyáron a locsolás, a kapálás, az elszáradt vagy kilopott
virágok pótlása is feladatunk. Az utcák virágosítását, tisztaságát is ekkor zsűriztük. Idén az egyesület tagjai közül alakult 15 fős zsűri 52 utcát járt be. Értékelésük alapján 46
igen szép ház tulajdonosa meghívást kapott egy augusztus
végi buszkirándulásra. Ezen Gyula és Gyulavári virágosításának megismerésére került sor. További 330 ház tulajdonosa dicsérő oklevelet kapott a szép és gondozott utcafrontok, a belátható virágoskertek elismeréseként.
Ismét itt az ősz, kezdődik minden elölről.
A telet a hagyományok ápolására, felkutatására használjuk
fel (disznótor, batyusbál stb.) .
Mindemellett pályázatokon is részt veszünk.
Mindezekből is látható, hogy igen mozgalmas munka folyik
egyesületünkben.
Megköszönöm a versenyekben közreműködők munkáját és
bízom benne, hogy ezután is partnereink lesznek. A
lakostársaink önzetlen munkája mellett a közmunkások
lelkiismeretes munkájának is köszönhetjük, hogy tiszta virágágyások fogadják az utca emberét.
A viráglopásokat lakossági összefogással próbáljuk csökkenteni!
Ne adjuk fel! Virágosítsuk, szépítsük környezetünket!
Mindenkit szeretettel várunk tagjaink közé!
Kleiber Sándorné elnök

Városszépítők munkában

Az Erzsébet-emlékmű avatási
ünnepségének változása
Mint arról a lapunk májusi számában már
beszámoltunk, Körösladány első köztéri emlékműve, az Erzsébet királyné tiszteletére, 1903ban leleplezett, s azóta már az enyészetté lett
Erzsébet-emlék közadakozásból történő újraállításának tervezett időpontja szeptember 27-e
volt. Sajnos, ennek megvalósítása számos, előre
nem látható ok - mint az engedélyeztetési eljárásának elhúzódása, az adományok beérkezésének késlekedése, a tervezési és kivitelezési munkálatok időtartama és egyéb más tényezők miatt már nem volt tartható.
Mindezekre tekintettel, az emlékmű felállításáért védnökséget vállaló Körösladány Város
Önkormányzata – egyeztetve a domborművet
alkotó Szeiler Irénnel – úgy határozott, hogy az
Erzsébet-emlék
avatását
a
2009.
évi
Körösladányi Napokra helyezi át.
Ennek pontos idejéről a programterv öszszeállítását követően fogunk tájékoztatást adni.
Addig is tovább várjuk szíves felajánlásaikat, amelyet az alábbi csekkszámlaszámon lehet
befizetni:
11733065-15344777
(A befizetési csekk a művelődési házban, a
könyvtárban és a polgármesteri hivatal pénzügyi
csoportjánál kérhető.)
Köszönettel: Körösladány Város Önkormányzata
Az Országos Tiszti Főorvos
Népegészségügyért Emlékérmet adományozott

Gálfi Lászlónénak
az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének
közegészségügyi-járványügyi felügyelője
részére, a népegészségügy terén végzett
kimagasló tevékenysége elismeréseként.
A kitüntetettnek gratulálunk.

Vezetőségválasztás
Az Iparosok, Kereskedők és Vállalkozók Szervezete Körösladányi Testülete korábbi vezetésének
mandátuma lejárt. A új vezetőséget a tagság a
június végén megtartott ülésén választotta meg.
A szervezet új vezetősége: Gálfi László elnök,
ifj. Varga Lajos ügyvezető igazgató, Szekeres
Zoltán elnökhelyettes. A vezetőség tagjai lettek:
Pusztai Imréné, Csontos József, Rakovics László
és Bögre Imre.
A vezetőség célja: a hagyományokhoz híven
eredményesen képviselni a tagság érdekeit mind
helyben, mind a régiós és országos fórumokon,
továbbá segítségadás részükre a változó jogszabályokban való eligazodásban.
Soraikba várnak minden korábbi tagot és szimpatizánst.

Kiss Gyula
(1930-2008)
Mindenki, aki ismerte és szerette, mély
fájdalommal értesült róla, hogy Kiss
Gyula Körösladány egykori tanácselnöke már nincs köztünk.
Kiss Gyula Körösladányban született
1930. szeptember 18-án, paraszti származású szülei második gyermekeként.
Iskoláit helyben, majd Budapesten végezte. 1953-ban kötött házasságot Horváth Ilonával, akit Szabolcs-SzatmárBereg megyében ismert meg, ahol továbbszolgáló katonai éveit töltötte.
Ezt követően hazaköltöztek
Körösladányba. Több évtizeden át a
szeghalmi pártbizottságon dolgozott,
majd 1978-ban szülőfaluja,
Körösladány tanácselnökének választották. Tisztségét az 1988-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig töltötte be.
Településünk életét, annak első embereként, nagy gonddal, lelkiismeretesen
irányította.
Nyugdíjas évei—felesége 2005-ben bekövetkezett haláláig— gondtalanul teltek. Azt követően betegsége elhatalmasodott rajta. Utolsó éveit csendben, a
helyi öregek napközi otthona biztosította családias légkörben élte.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Körösladány Város Önkormányzata

MAZSORETT SIKEREK
A körösladányi mazsorett csoportok
szinte
az
egész
nyarat
végigdolgozták és sikert sikerre
halmoztak.
A Dunaföldvári Országos Mazsorett
Versenyen a Mini formáció kategóriában a Körös Művészeti
Egyesület kiemelt arany okleveles Margaréta csoportja a
3. helyezést érte el. A csoport tagjai: Földi Vivien, Nagy
Adrienn, Nagy Beáta, Sáfár Csilla, Sárközi Fruzsina, Szitás
Szabina, Szöllősi Kitti és Szurovecz Jennifer voltak.
A Zafír csoport a korábbi években franciaországi és
görögországi meghívásoknak tett eleget. Idén a törökországi
Ankarában léptek fel, a 7. Nemzetközi Zene- és Tánc
Fesztiválon, ahol a résztvevő 16 ország között méltóan
képviselték hazánkat, öregbítve Körösladány jó hírét.
A lányok—Jámbor Zsuzsa, Molnár Edit, Molnár Éva, Sánta
Nikolett, Szeleczki Erzsébet, Tabi Dóra, Varga Lilla szereplése olyan eredményes volt, hogy újabb felkérést
kaptak Macedóniába.
Terveik szerint a közeljövőben Skopjéban, egy popzenei
tehetségkutató verseny eredményhirdetése előtt, élő
televíziós adásban fognak fellépni.
A Napsugár csoport október 4-én vesz részt az első szakmai
megmérettetésen
Nagykállón, az Országos Ifjúsági
Mazsorett Fesztiválon, melyhez sok sikert kívánunk.
Köszönjük Körösladány Város Önkormányzatának, a
művelődési háznak, az általános iskolának, a szociális
otthonnak és a Körös Művészeti Egyesületnek a támogatást,
továbbá a csoportok tagjainak és szüleiknek példamutató
hozzáállását.
Macskinné Pór Erzsébet
művészeti vezető

Közérdekű telefonszámok:
Körösladány város
körzeti- és gyermekorvosainak elérhetősége
hétköznapokon
7-15 óráig,
sürgős esetekben:
Dr. Kovács Zoltán
06-30/539-52-93
Dr. Téren Tibor
06-30/233-90-66,
Dr. Kovács Gábor
06-30/ 249-09-49

DÉGÁZ hibabejelentés:
(Gázszivárgás)
06/80-820-141
DÉMÁSZ hibabejelentés:

(áramkimaradás,
közvilágítás)
06-40/822-000
Polgármesteri Hivatal
Körösladány:
66/474-012
Körösladány
polgármestere:
66/474-100

Orvosi ügyelet:

(Szeghalom)
66/371-234

Csőtörés bejelentése:
(Marton László)
06-30/339-86-41

Ügyeletes rendőr:

(Körösladány)
06/30-633-71-98

Csőtörés ügyelet:
66/371-447

Rendőrség
Szeghalom:
66/371-555

Dr. Mihala András
állatorvos:
06-70/94-94-609

A Körösladányi Egyesített Szociális
Intézmény Pszichiátriai Otthonának életéről
Idén nyáron otthonunk élete
bővelkedett az érdekesebbnél
érdekesebb programokban.
Július 23-25-ig részt vettünk a
Zalaegerszegen megrendezett,
Pszichiátriai Betegek Színjátszó
Találkozóján. Otthonunkat a
„Szivárvány” színjátszó csoport
képviselte, ahol a Békakirály
című mesejátékot adtuk elő.
A hosszú útról élményekben
gazdagon és egy bronzéremmel tértünk haza. Ezt a darabot a szomszédos idősek otthonában és Református Idősek
Otthonában is előadtuk.
A júliusi kéthetes munkaleálláskor sokan hazautaztunk, kiki saját falujába, városába, de
az itthon maradtak széles
programok közül válogathattak. Vésztő-Mágoron megtekintettük az állandó kiállítást,
Szent László lovas szobrát és
további nagyjaink szobrait.
Örömmel f ed ezt em fe l ,
Hegyesi János költő bácsi
szobrát, akinél diákkoromban
én magam is jártam.
(Füzesgyarmati származású
vagyok). Július 30-án a
gyomaendrődi strandra kirándultunk, mely sokunknak ismerős volt, hiszen már tavaly is

jártunk itt. Ki-ki megtalálta a
maga szórakozását. Az úszni
tudók úszhattak a nagy medencében, a többiek kihasználták az egyéb lehetőségeket.
Néhányan napoztunk, rejtvényt fejtettünk, vigyáztunk a
csomagokra. A fagyi, az üdítők, na és a hűs víz kihagyhatatlan volt, ezen a forró napon.
Harmadnap, július 31-én egy
finom ebédet készítettek az
ápolók az udvaron bográcsban.
Egyszerű paprikás krumpli volt
a menü, kolbásszal, de a jó
hangulat magától megteremtődött és jó ízzel fogyasztottuk el
a finom ebédet, mely előtt egy
rögtönzött sportverseny is volt.
Például kanállal kellett megtölteni egy poharat vízzel, de volt
célbadobás kislabdával és még
számos jó és szórakoztató
játék. Ezen alaklommal köszönöm meg az igazgató asszony,
Ombodi Mihályné hozzájárulását a programokhoz, valamennyi ápoló fáradhatatlan
segítségét és a lakók pozitív
hozzáállását.ffffffféééééééé
Tisztelettel:nnnnnnnnnn
m
Vargáné Nagy Erzsébet,
a pszichiátriai otthon lakója

Linkajánló:
Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbi, az interneten elérhető,
településünkkel kapcsolatos honlapokat:
Körösladány Város Önkormányzata:
www.korosladany.hu
- Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat:
www.tukorysk.hu
Körös Gyöngyei Alapítvány:
www.korosgyongyei.hu
Körös Művészeti Egyesület:
www.korosmuve.hu
Sebes-Körösi Horgászegyesület:
www.sebes-koroshe.hu
Körösladányi íjász-szakosztály (Bowmanjoe):
www.bowmanjoe.extra.hu
Tiszai József Sándor (festményeim):
www.globonet.hu/bowmanjoe
Tiszai József fotói:
http://tiszaifoto.freebase.hu
Joe's Country
(Tiszai József Sándor zenészmúltja-angolul):
www.tiszaijozsef.extra.hu
- Komróczki Gyula népi hangszerkészítő:
www.komroczkicit.hu
- Petneházi Szilvia üvegfestő honlapja:
www.szilvipe.gportal.hu

„Eszterlánc – Hurrá, nyaralunk!” (Hefop 2.1.9/08/01)
A Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat idén nyáron két tábort is szervezett a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulói számára. Mindkettőben rendkívül színes és változatos programok várták a vakációzó gyerekeket. A két táborban részt vett összesen 120 gyermek nyaralására - különböző pályázatokon - 8.022.764,- Ft-ot nyert az intézmény.
Az elsőre 2008. július 7-től 13ig került sor helyben, Körösladányban.
Itt négy kísérő pedagógus és két
gyógypedagógus foglalkozott a 40
gyermekkel. Volt a programok között
minden nap kulturális jellegű, fejlesztő
foglalkozás, valamint szűkebb és tágabb környezetünk nevezetességeit is
megtekintették.
A gyerekek minden nap úszásoktatáson vettek részt Gyomaendrődön.
Kézműves foglalkozások során ismerkedtek meg a batikolás, az agyagozás,
a gyöngyfűzés és a bábkészítés rejtelmeivel. A sportfoglalkozások alkalmával
elsősorban labdajátékokat kedvelték.

Ellátogattak Gyulára, megtekintették az
Erkel Emlékházat, a várat és élmény
dús délutánt tölthettek a várfürdőben
is.
Elutaztak Nyíregyházára, ahol bejárták
a
vadasparkot.
Kirándultak
a
Dévaványai Túzokrezervátumba is. A
hetet egy táncházzal zárták, ahol vendégül látták a szülőket. Itt a gyerekeket
testfestés várta, citeramuzsikára táncoltak, énekeltek.
Azt, hogy hogyan érezték magukat a
gyerekek, az egyik résztvevő kislány
értékelő levele bizonyíthatja:

„Nekem az tetszett, hogy mentünk
strandra. Meg hogy sok érdekes volt,
például az állatkert. Az nagyon tetszett,
amikor pólót csináltunk. Meg a túzokrezervátum. Meg az arcfestés. Meg Gyulán a fürdő, főként a hullámfürdő. Meg
az, hogy sok fiút és lányt ismertem
meg. Meg jókat játszottunk. Meg még
megtanultam úszni és még siklani. Meg
az állatkertben sok állatot láttunk és
megismertünk. Meg az egész egy hetes
kirándulás annyira tetszett, hogy nagyon. És remélem, hogy jövőre is lesz
ilyen.”

A másik tábor helyszíne a Balaton
melletti Csopak volt.
Ide augusztus 25-én utazott el egy
hétre a 80 gyermek, nyolc kísérő pedagógussal és négy gyógypedagógussal. Ezt a hetet egy színvonalas szállodában tölthették a ladányi gyerekek.
A mindennapos fejlesztő
foglalkozások mellett részt vehettek
hajókiránduláson, megnézték a tihanyi bencés apátságot és a veszprémi
állatkertet. Úszótanfolyamon vettek
részt, és voltak kertmoziban is.
Nagyvázsonyban megtekintették a
várat, ellátogattak a zirci templomba, a Bakonyi Természettudományi
Múzeumba és az arborétumba.
Balatonfűzfőn az élményparkban
kipróbálhatták a bobot. Emellett
naponta megmártóztak a Balatonban, kézműves foglalkozások során
batikoltak, gyöngyöt fűztek és térfonással karkötőt készítettek.
Mindezek
után
a
2008/2009-es tanévnyitóra kipihenten és élményekkel telve érkeztek meg a diákok.
Varga Mária

Évfordulók nyomában
115
évvel
ezelőtt,
1893-ban
született
DR. SALZMANN ALADÁR orvos
Békésszentandráson.
Középiskoláit Szarvason végezte,
orvosi diplomáját Budapesten
szerezte. A gyulai közkórháznál
kezdte
pályafutását
segédorvosként. Az első világháborúban részt vett , az albán és
a
macedón
harctéren.
(Kitüntetései: koronás arany
érdemkereszt
és
Károly
csapatkereszt.)
1920-ban
Körösladány községi orvosa lett.
Aktívan bekapcsolódott a község
társadalmi és kulturális életébe.
Az izraelita fiókközösség vezetője
volt. 1944-ben – mintegy 200
körösladányi zsidótársával együtt
-Auswitzba deportálták, ahonnan
nem tért vissza. Végh Mihály
visszaemlékezéseiben
így
emlékezik meg róla: „… ma sem
tudjuk, miért kellett meghalnia
Dr. Salzmann Aladár orvosnak, aki
annyi szegény embert gyógyított
meg a legnehezebb időkben
községünkben…” Sárréti írások,
Szeghalom, 1965.)

Száztíz éve,
1898-ban
Nagybecskereken született és
ötven
éve,
1958-ban
Körösladányban
halt
meg
SOMLAY GYULA
községi
jegyző.
K ö z é p i s k o l á i t
szülővárosában,
a
jegyzői
tanfolyamot pedig Egerben
végezte
el.
Az
I.
világháborúban az olasz és az
orosz
fronton
harcolt.
(Kitüntetései: Signum Laudis,
nagyezüst-, kisezüst- és bronz
vitézségi érem, valamint a
Károly csapatkereszt.)
1 9 1 9 - b e n
a
tanácskormány uralma alatt
tagja
volt
a
szegedi
ellenforradalmi alakulatnak.
1925-ben Körösladány
közigazgatásába került, ahol
mint II. közigazgatási jegyző
a katonai-, népjóléti-, munkásés büntetőügyeket intézte.
Élénken
és
aktívan
bekapcsolódott
a
község
életébe,
szívesen
vállalt
társadalmi megbízatásokat.

111 éve, 1897. május
12-én Körösladányban született
TÓTH LAJOS író, újságíró.
Szülei
Tóth
Imre
fővárosi államrendőr és Diviki
Erzsébet
háztartásbeli.
Életéről
nagyon
keveset
tudunk.
Annyi
ismeretes,
hogy az 1920-as években
Amerikában élt. 1945 után
egy ideig Békéscsabán lakott
és
a
megyei
lapok
munkatársa volt. A hetvenes
években a Megyei Pedagógus
Továbbképzési
Intézet
munkatársaként
is
tevé ke nyk ed ett.
T ö bb e k
között az ő szerkesztésében
láttak
napvilágot
az
Útközben és A cél felé című
pedagógiai kiadványok.
Húsz éve, 1988. július
8-án Budapesten halt meg.
Művei: Haldoklik-e a szerelem?
(1932),
A
mért
idő
(Békéscsaba, 1979, 1981),
Váratlan látogató (u.o., 1980.),
Elpergő napok (u.o., 1981.)
Turbucz Zoltán

Az Országos Kék-túrán, Hollóházától Hűvösvölgyig
Csupán kétsoros rövidhír:
augusztus
1-12.
között
kerékpárral végigjártam az
Országos Kéktúra Hollóházától
Budapest-Hűvösvölgyig tartó
szakaszát. Igazán nem is hír,
hiszen előttem is megtették
már, és utánam is meg fogják
tenni. Ami a sorok között, vagy
inkább mögött van, azt
elmesélni, leírni aligha lehet.
Azt át kell élni.
Ádám fiam fogalmazta meg
helyesen - amikor a nyár
folyamán körbebicikliztük a
Balatont, mintegy 260 km-t
megtéve 5 nap alatt: „mi nem
vagyunk igazi turisták Ők
nézelődnek, mi biciklizünk…”
Valóban. Mi jó lehet abban, ha
1.000 km-t végigrohan az
ember 12 nap alatt? Akit a
teljesítménytúrázás szele már
megérintett, csak az tudja
megérteni, hogy a fő kérdés: képes vagyok-e rá, meg tudom-e
csinálni, végig tudok-e menni
olyan
útvonalon,
amit
elsősorban gyalogos túrázók
számára írtak ki? Mindeközben,
ha nem is tudok elmerülni a
környék nevezetességeiben,
azért képet kapok a természet
s z é p s é g é b ő l ,
megismerkedhetek emberekkel,
beleláthatok
életekbe.
Igazolófüzetem pecsétei, mind

megannyi
kellemes
és
kellemetlen emlék …
A
kutyaharapás Bódvaszilason,
….tévelygésem a sötétedő
Bükkben
a
C s e r e p es k ő i barlangot keresve, …a defekt,
…. koromsötétben a Galyatetőre,… az elvesztett térkép
keresése…. 800 méteres sziklacsúcsokra felcipelni a bicajt a 20
kilós pakkal, olyan „útvonalon”,
amiről az útleírások is azt írták,
hogy az „ördög szántotta fel a
hegyoldalt”, …10 km-es futás a
Kékesen, a biciklit hátrahagyva,
hogy még sötétedés előtt
visszaérjek az igazolópontról,…
z i v a tar b a n
he g ym e ne t be n
bicajozni Jósvafőről Aggtelekre ,
… Taron a sztúpa, a buddhista
meditációs
központ,…
a
pilisszentlászlói Waldorf-iskola
… Sok nehéz, kínos, érdekes és
humoros szituáció. Túrám

Körösladány erős emberei Bölcskén
Az MTTOSZ (Magyar Technikai még sorolhatnánk a nehezebbés Tömegsportok Országos nél nehezebb feladatokat. A
Szervezete) által meghirdetett, harmadik napon a kamionhúKárpát Medence Magyarlakta
Települései Virtusvetélkedőjének Térségi Döntőjét Csárdaszálláson rendezték, melyen a
körösladányi csapat kategóriájában az első helyen végzett.
Ennek alapján bekerültünk a
nemzetközi döntőbe, melynek
2008. aug. 22-24-e között a
Tolna megyei Bölcske adott
otthont.
Itt 33 település csapata képviseltette magát, lakosságszám
szerinti kategóriákban.
Minden csapatban 12 férfi és 6
nő versenyzett, akiknek
többek között - meg kellett
birkózniuk egy 400 kg-os saroglyával, súlyt kellett pakolni,
sodrófát dobni, 470 kg-os súlyt
csörlőn a magasba húzni és

zásban, szekértolásban és a
váltóversenyben különösen jól
ment csapatunknak, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy
Körösladány a kisvárosi kategóriában az I. helyezést érte el.
A körösladányi csapatból kiemelkedő teljesítményt nyújtott Papp György, Somogyi Tibor és Talpalló Lajos.
A csapat valamennyi tagjának
ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a kitartó edzésekért
és a versenyeken való helytállásért. Köszönetet mondok továbbá a csapat nevében minden TÁMOGATÓNKNAK, akiknek segítségével elvihettük
Körösladány hírét Tolna megyébe is.
Rakovics Henrietta

azonban nem volt teljesen
öncélú. Mint polgárőrnek,
sikerült a Békés Megyei
Polgárőrök S zövetségének
támogatását elnyernem. Utam
s o r á n
i g y e k e z t e m
népszerűsíteni a Polgárőrséget,
felhívni a figyelmet a sport és az
egészséges
életmód
fontosságára,
szomorú
kontrasztként pedig a fiatalok
droggal való fertőzésére.
Megismertetni az Országos
Polgárőr Szövetség „Egy iskola

–

e g y

p o l g á r ő r ”

akcióprogramját.
E
koncepciónak 4 funkciója van:
az általános bűnmegelőzés, a
drogmegelőzés, a balesetmegelőzés és a polgárőrség
népszerűsítése.
Pólómon a Polgárőrség felirat
mellett a KÖRÖSLADÁNY is
szerepelt,
így
olykor
településünk is szóba került.
Földiként üdvözöltek a visegrádi
kompon, vacsora és egy pohár
bor mellett mesélhettem a
pilisszentlászlói vendéglőben.
Vagy, mint Hollókőn, csak
utánam szóltak,: „Körösladány?

– Az ugye Békéscsaba felé van?”
A terv adott, reményeim szerint
jövőre a történet folytatódik
Budapest-Hűvösvölgytől
Írottkőig.
Kiss Károly

TÁJÉKOZTATÓ
2008. november 8-án,
(szombaton) 3. alkalommal kerül
megrendezésre a
Ladányi Disznótoros –
Sánta Miklós emlékére
rendezvény.
Helye: Dr. Asztalos Miklós
Művelődési Ház.
A rendezvénnyel kapcsolatban
bővebb felvilágosítás a Nadányi
úti hentesboltban
és a művelődési házban kérhető.
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