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Tisztelt lakostársaim, tisztelt elszármazottak,
kedves barátaim!
Örömmel és szeretettel hívom meg Önöket
a 14. alkalommal megrendezésre kerülı
Körösladányi Napok ez évi rendezvényeire.
İszinte öröm valamennyiünk számára,
hogy a július elsı hétvégén való
találkozásainkat már ünnepként
tarthatjuk számon.
Nemcsak azért, mert immár
két éve város Körösladány,
hanem azért is, mert nyári rendezvényünk
adta lehetıség az egymással való
újbóli találkozás, a baráti szálak ápolása,
újabb kapcsolatok kialakítása.
Városunk képviselı-testülete nevében is
remélem, hogy rendezvényünk alkalmat ad arra,
hogy városunk lakosai és a településünkrıl
elszármazottak ismét egy kellemes hangulatú
és emlékezetes hétvégét töltsenek együtt.

Ha többet szeretne tudni Körösladányról:

www.korosladany.hu

Július 3. (péntek)
Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház nagyterme:

16.00: Ünnepi képviselı-testületi ülés

Tisztelettel:

Dr. Pelcsinszki Boleszláv
polgármester

Mővelıdési Ház klubterem:

11.30: Papp Gyula fafaragó kiállításának
megnyitója

Kastélypark:

Szabadtéri színpad:

16.30: Erzsébet királyné
emlékmővének avatása

15.00: Társastánc, break, hip-hop, karate,
és a "Keleti Ghawazee-k" hastánccsoport

Szabadtéri színpad:

Wenckheim úti színpad:

17.45: Mazsorett csoportok bemutatói
18.30: „Csiribiri” zenés gyermekmősor

17.30: A virtusvetélkedı eredményhirdetése

Wenckheim úti színpad:

20.45: A nap eseményei

19.30: A Békés megyei Jókai Színház Színitanház
„Szín-varázs” musical-operett mősora
20.45: A nap eseményei

21.00: DUPLA KÁVÉ (élı koncert)
23.00: NOSZTALGIA DISCO Dj.Rewind
Július 4. (szombat)
Sporttelep:

09.30:A Kárpát-medence Magyarlakta Települései
Virtusvetélkedı Területi Döntıje
Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház nagyterme:

10.00: A legfiatalabb körösladányiak köszöntése
Gimnázium elıtti tér: 10.00: Játszóház
Wenckheim út: 10.00: Autós ügyességi verseny
Református Egyház imaterem:

11.00: Ombodi János fazekas
kiállításának megnyitója

18.30:

HEVESI TAMÁS mősora

21.00: EDDA Mővek (élı koncert)
23.00-03.00-ig Utcabál a BIBUCZI együttessel
Közben 24.00: TŐZIJÁTÉK
Július 5. (vasárnap)
Wenckheim úti színpad:

14.00: „Vén Márkus” Népzenei Találkozó
17.30: MIDNIGHT EXPRESS BLUES BAND
19.00: A NEXT együttes koncertje

21.00: „DEÁK

BILL GYULA

(élı koncert)

További programok:
-Magyar Sajtkészítık és Sajtkedvelık
II. Országos Találkozója
Helytörténeti Győjtemények Háza:
- Erzsébet királyné élete,
- Azok a 60-as, 70-es évek
(A MŐSOR- ÉS IDİPONTVÁLTOZTATÁSOK JOGÁT FENNTARTJUK!)

Köszöntjük városunkban a magyarok visszatérı királynéját!
Körösladány ünnepre készül. Hamarosan, a 14. Körösladányi Napok keretében
felavatjuk Erzsébet királyné újra felállított
emlékoszlopát. Újra, mert az már egyszer
ékesítette településünket. Százhat évvel
ezelıtt, 1903. szeptember 27-én leplezték
le báró Wenckheim János adományából,
halálának ötödik évfordulója tiszteletére, a
mai csónakázó tó helyén állt akkori Erzsébet-ligetben. Ez volt városunk elsı köztéri
emlékmőve.
Az
egykori
avatási
ünnepségrıl,
a
„…megdicsıült Erzsébet
királynénk
emlékének
szentelt…”
mőalkotás
további sorsáról és a
magyarok szívéhez oly
közel álló királynéról a
Körösladányi Hírmondó
2008. májusi számában
már olvashattunk. Mivel
İ – sajnos – nem járt
településünkön,
most
e g y
h o z z á n k
(földrajzilag is) közeli
eseményrıl, az uralkodó
p á r
e g y e t l e n
megyénkbeli látogatásáról szeretnék írni.
Ferenc József és felesége 1857 tavaszán tett
országjáró körutat hazánkban. (Az utazást a
nemzetközi sajtó is figyelemmel
kísérte;
francia és belga újságírók, valamint német
festık és grafikusok is tagjai voltak a küldöttségnek.) Az eredeti tervek szerint május 14-én kellett volna Békés vármegyébe
érkezniük, de kislányuk,Zsófia megbetegedése miatt az utazást 25-ére halasztották.
A vendégek Hódmezıvásárhely felıl érkeztek megyénkbe, négylovas hintón. Az ünnepélyes fogadás helyszíne a megyehatár (az
orosházi határszél) volt. Kovács János békéscsabai plébános magyarul mondta a fogadási beszédet, a császár pedig ugyancsak
magyar nyelven köszöntötte vendéglátóit.
Tízezer lovas elıtt vonultak be Orosházára.
Ott fogatokat cseréltek és folytatták útjukat Gerendáspusztára. Délután négykor érkeztek Ókígyósra. Az öreg kastélyt feldíszítették, az utakat zöld fővel szórták be, hogy
ne poroljon.
A vendégek tiszteletére

(Czigler Antal tervei alapján) diadalkaput
állíttattak, melynek felirata az uralkodó
párt éltette.
A császárt és a császárnét a kastély elıtt –
az éljenzı tömeg, a tisztikar és gyámja mellett – a nyolc esztendıs kis árva, gróf
Wenckheim Krisztina (1849-1924) fogadta,
aki saját alkalmi versével köszöntötte a
magas rangú vendégeket. Sisiben a kislány
bája mély nyomot hagyott. (Krisztina késıbb a királyné csillagkeresztes palotahölgye lett és élete végéig nagy tisztelettel
emlékezett Erzsébetre.
Amikor a királyi pár a
házasságuk 25. évfordulóját ünnepelte, a
grófnı Gyulán a gimnázium alapítására 50
ezer forintot adományozott. Erkel Ferenc
neki ajánlotta Dózsa
György c. operájából A
rózsa búcsúja
címő
zongorakivonatot.)
Rövid pihenı után a
császár és kísérete továbbindult
Gyulára.
Csanád és Békés vármegye nemesei a város
bejáratánál, a Bárdoshídnál üdvözölték ıket,
majd gróf Wenckheim
József kastélyába (a
mai várfürdı épületébe) hajttattak. Másnap
bejárták Gyulát és Békéscsabát, majd ellátogattak Dobozra, ahol megtekintették a
Kettıs-Körös új medrének építését. Ezt követıen gróf Wenckheim Rudolf a kastélyában látta vendégül a császári párt.
Ezzel zárult Ferenc József és felesége Békés
megyei látogatása. Sarkadon keresztül
utaztak tovább Debrecenbe. Programjuk
május 29-én váratlanul félbeszakadt, kislányuk, Zsófia halála miatt.
A császári pár nem járt többé megyénkben.
De Sissy mégis visszatért hozzánk. Reméljük, immár végleg. Körösladány népe tisztelettel adózik neki.
A magyarbarát Erzsébet emlékét városunk
lakossága ápolja és megırzi.
Turbucz Zoltán

Csak röviden…

- Körösladány Város Önkormányzata májusi testületi
ülésén ítélte oda a város ez évi kitüntetéseit.
„Körösladányért” kitüntetésben részesül Földi János, a
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmények nyugalmazott igazgatója.
„Körösladány Elismerı Oklevél” elismerésben részesül
a Szeghalmi Kyokushin Karate Sportegyesület
körösladányi csoportja. A kitüntetések átadására a 14.
Körösladányi Napok keretében kerül sor.
- Az általános iskola színjátszó csoportja április elején,
az Orosházán megrendezésre került XVIII. Országos
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón eredményesen szerepelt. A „Pajkos Kölykök” ezüst, a
„Picurkák” színjátszó csoport bronz minısítést kapott.
- A könyvtárban május 15-én, Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékmősoron Tomanek Gábor, Nagy Erika, és Mészáros Mihály
színmővészek léptek fel. A rendezvényt Körösladány
város– és Békés Megye Önkormányzata támogatta.
- Május 18-án a Helytörténeti Győjtemények Háza
homlokzatán került leleplezésre az az emléktábla,
mely a körösladányi születéső Kiss István (18571902) építésznek állít emléket. Az új emléktáblát az
önkormányzat és a Nadányi Társaság közösen állította.
- A Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Házban május 19én elsısorban „szépkorúak”, - mintegy 350-en—vettek
részt azon a nosztalgiamősoron, melyen Aradszky
László és Harangozó Teri lépett fel. A nagysikerő rendezvényt a Tisztelet Társasága támogatta.
- Május 29-én, a Szegeden megrendezésre került regionális nyugdíjas versmondó versenyen Soós Imre, a
körösladányi klub tagja elsı helyezést ért el.
- LADIK (Lapot a diákoknak) médiavetélkedı Békés
megyei döntıjén a 7.b osztály csapata 6. helyezést ért
el. A csapat tagjai: Petri Eszter, Barna Brigitta, Ilyés
Patrícia, Sánta Borbála, Kiss Ádám. Felkészítı tanár és
a csapat tagja volt: Sas Éva tanárnı is.
- A MOZAIK tanulmányi verseny országos döntıjén
anyanyelv tantárgyból az 5-6. osztályos korcsoportban Beinschródt Tibor Márk 5.a osztályos tanuló második helyezést ért el.
- A Kyokushin Karate Diákolimpia Országos Döntıjén
Papp Zsanett (serdülı nıi kategóriában) elsı, Kántor
László (gyermek II. ffi kategóriában) elsı, Nyilas Viktor (gyermek II. ffi kategóriában) elsı, Papp Dóra
(gyermek I. nıi kategóriában) elsı, Agárdi Terézia
Amanda (gyermek II. nıi kategóriában) második helyezést ért el.
- Szeghalmon , a területi elsısegélynyújtó verseny
területi döntıjén, a körösladányi általános iskola csapata elsı helyezést ért el.
- A körösladányi Körös Mővészeti Egyesület Kristály
csoportja, június elején a Nádudvari Országos Ifjúsági
Mazsorett Fesztiválon arany oklevelet szerzett.
Mővészeti vezetı: Macskinné Pór Erzsébet.

Az épülı buszvárók típusai

A városháza hírei
- 2008. augusztus 26-án tudtuk meg, hogy mind az új óvoda építésére mind az iskola-rekonstrukcióra beadott pályázatunk az elsı fordulóban sikeresen szerepelt .
A második – megvalósulási-tervhez szükséges pályázat
anyagait a megadott határidıig (ez év február végéig)
benyújtottuk. Sajnos a végleges döntésrıl hivatalosan még
nem érkezett értesítés, ami a célok megvalósítását késlelteti. A kiírt kivitelezési pályázatunk az áfa mértékének idıközben történt növekedése miatt eredménytelen lett, ezért
azt az önkormányzat ismételten meghirdette.
(Lapzártakor érkezett a hír , hogy a pályázatokat a második fordulóban is kedvezı elbírálásban részesítették, így
mind az óvoda , mind az iskolával kapcsolatos munkák — a
közbeszerzési pályázatok értékelését követıen- megkezdıdhetnek.)
- Ebben az évben az „Út a munkához” program keretében
önkormányzatunk havonta átlagosan, mintegy 100 fı közmunkást foglalkoztat. A programban résztvevık városszépítı munkák mellett intézményeinkben is dolgoznak.
A program célja: segély helyett munkát.
(Aki a felajánlott munkát nem vállalja—volt ilyen - , vagy a
minimális elvárásoknak sem tesz eleget és fegyelmileg
kerül eltávolításra — sajnos , ilyen is-, azok egy éven keresztül minden támogatástól elesnek.)
- Körösladány Város Önkormányzata számos pályázatot
nyújtott és nyújt be településünk további fejlıdéséért, fejlesztéséért. Ezek között fontos cél a szilárd útburkolatú
utak építésének folytatása. Sajnos, az utóbbi években e
téren csökkentek a pályázatok adta lehetıségek. Jelenleg
csupán a leghátrányosabb térségek számára kiírt LEKI pályázaton van lehetıség útépítésre pályázni, de önkormányzatunk - az alacsony összegő támogatás miatt - csak a
Vasút út mintegy 500 méteres szakaszára tud pályázni.
- Közel 9 millió forintos költséggel valósult meg a kerékpárút Sebes-Körös és a Henkel közötti szakaszának felújítása.
A TEKI pályázatán 85%-os támogatást nyert pályázat
munkálatait a TRT Hungária Kft. végezte.
- Várhatóan 2010 elsı félévében, a DAOP pályázaton nyert
pályázat segítségével újul meg a Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház épülete. Az 55 millió forintos beruházásból
(melynek saját ereje 10%), egyebek mellett tetıcsere,
födémjavítás, a külsı nyílászárók cseréje, külsı burkolatfelújítás, akadálymentesítés, a nagytermi gépház áthelyezése, a Wenckheim út felıli kazánház bontása, továbbá
főtéskorszerősítés valósulhat meg.
- Megkezdıdött a DAOP pályázaton nyert 6 pár buszváró
kivitelezése, melyet a SWIETELSKY Mo. kft. épít.
(Újladány, református templom, gyógyszertár, Henkel, a
Dévaványai úton két helyen, a könyvtárnál és a Box
Printnél.) A 38,1 M Ft + áfa összegben épülı 12 buszmegállóba új buszváró kerül elhelyezésre, továbbá akadálymentes járda, pad, szemetes és információs tábla. Az új
aszfaltozott öblözetben a csapadékvíz elvezetı rendszer is
kiépül. Több helyen kerékpártároló, az ABC mögött fedett
kerékpártároló, míg a Dévaványai úton további két buszöböl kerül kialakításra. Mindez 85%-os pályázati támogatással valósul meg.
- Folytatódhat a járdaépítés. Az elmúlt évben készült el a
Tüköry Lajos és az Arany János út egy-egy szakasza díszkı
járda építése, míg a hagyományos járdaépítési munkák a
Szeghalmi, Jókai és Hunyadi úton jelenleg is folytatódnak.
A továbbiakban a Batthyány, Mezı Imre és Bartók Béla
utcák egyes szakaszain történnek járdaépítések. Az önkormányzat—a pályázatok sikere esetén -, további járdaszakaszok felújítását kívánja folytatni, részben díszkı, részben hagyományos formában
- A sporttelep öltözıjének új helye az iskola-rekonstrukció
keretében a gimnázium udvarán jelenlegi kazánház átépítésével valósul meg, míg a jelenlegi öltözırész elbontásra
kerül. Az önkormányzat a pálya játékterének felújítására
és az öntözırendszer kiépítésére pályázatot nyújtott be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A pályázat elbírálása folyamatban van.

A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRÓL
(Kivonatos tájékoztató. A teljes cikk elolvasha- a helyi rendelet alapján, amelynek kereteit a
tó
Körösladány
város
honlapján
a Szociális Törvény határozza meg. A helyi rendelet szerint közgyógyellátásra való jogosultwww.korosladany.hu címen. )
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megırzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás.
Jelenleg három jogcímen kaphat valaki
közgyógyellátási igazolványt:
1./ alanyi jogon,
2./ normatív alapon,
3./ méltányossági alapon.
Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult:
1./ a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi
intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
kiskorú,
2./a 18. életévét betöltött és aktív korú személy, ha munkaképességét legalább
67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, de csak
abban az esetben, ha a szociális törvényben foglaltak alapján a települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapított meg részére,
3./ a pénzellátásban részesülı hadigondozott
és a nemzeti gondozott,
4./ a központi szociális segélyben részesülı,
5./ a rokkantsági járadékos,
6./ az, aki I., II. csoportú rokkantság alapján
részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban,
7./ az, aki után szülıje vagy eltartója magasabb összegő családi pótlékban részesül.
Kérelemre a települési önkormányzat jegyzıje
megállapítja egy személy jogosultságát, ha havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg
illetékes Békés Megyei Egészségügyi Pénztár (a
továbbiakban: MEP) által elismert térítési díja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének a 10 százalékát (2.850,-Ft-ot) meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy fıre
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 százalékát (normatív
közgyógyellátási igazolvány), 2009-ben az
öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,forint .
Az önkormányzat képviselı-testületének rendelete - a fentieken túl egyéb feltételek megléte esetén is - megállapíthat közgyógyellátásra
való jogosultságot. Ebben az esetben azonban

ságot állapíthat meg annak, akinek az egy fıre
számított havi családi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-ánál (57.000.- Ft), egyedül élı esetén
250%-ánál (71.250.- Ft) alacsonyabb, és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át meghaladja (7.125.- Ft).
Körösladány város Önkormányzatának Képviselı-testülete jelentıs anyagi terhet is vállal
azzal, hogy viszonylag széles körben elérhetıvé tette – a megyében sok önkormányzatnál
nincs lehetıség méltányossági közgyógyellátás
igénybevételére – a jövedelmi határok emelésével a méltányossági közgyógyellátási igazolványt. Az önkormányzat az éves gyógyszerkeret értékének 40 %-át saját anyagi eszközeibıl
befizeti az Egészségpénztárnak. Ez az elmúlt
évben többszázezer forint volt.
Az eljárás menete:
A háziorvos kiállít egy igazolást, amely a kérelmezı fennálló betegségének kódszámát, és az
annak gyógyításához szükséges hatóanyagok
megnevezését, mennyiségét és adagolását, az
alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító
ellátások megnevezését és mennyiségét tartalmazza.
Amennyiben szakorvosi kezelésben is részesül
a kérelmezı a szakorvosi igazolást is be kell
mutatni a háziorvosnak, mert amennyiben csak
a háziorvos által kiadott igazolás alapján állapítja meg a MEP a gyógyszerköltséget úgy ennek összege a 6.000- Ft nem haladhatja meg,
így
méltányossági
alapon
nem
lehet
közgyógyellátást megállapítani az ügyfélnek.
A jegyzı 8 napon belül továbbítja az orvosi igazolást a megyei (fıvárosi) egészségbiztosítási
pénztárnak abban az esetben, ha a jövedelemvizsgálat alapján a kérelmezı a jogszabályban
elıírt jövedelmi feltételeknek megfelel.
A jegyzı az egészségbiztosítási pénztár szakvéleménye alapján határozatot hoz, melyben
megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, ennek kezdı idıpontját és a gyógyszerkeret összegét.
A határozatot megküldi a jogosultnak és az
egészségbiztosítási pénztárnak, amely azt követıen megküldi az igazolványt a jogosultnak.
Ilyés Lajos jegyzı

INDULHAT A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS MÁSODIK ÜTEME
Régi
vágya
teljesülhet
hamarosan a
körösladányiaknak. 2009-ben az elıkészítési szakasz
szerzıdésének aláírásával kezdetét vette egy több
mint 2 milliárdos program, a körösladányi szennyvízberuházás, a szennyvíz II. üteme. Ez hosszú idıre
megoldja városunk legnagyobb környezetvédelmi –
környezetszennyezési gondját, és egyben eleget tesz
az Európai Unió által támasztott követelményeknek
is.
Ez a munka sokat váratott magára, nagyon
idıszerő, bár kissé rosszkor, a gazdasági válság kellıs közepén fog elindulni, növelve a körösladányiak
terheit. Mégis élnünk kell a lehetıséggel, amely megismételhetetlennek tőnik. Így biztosítjuk városunk
jövıjét, modernizációját, és felszámoljuk azt a gondot, amelyet a törpevízmő egyébként áldásos megépítése okozott.
A fiatalok talán nem is tudják, hogy valaha
nem is oly régen a folyóvíz, az ásott kutak, majd az
ártézi kutak biztosították az itt lakók vízigényét. A
60-as években kezdıdött el a vízvezeték-hálózat kiépítése. Kényelmesebbé vált az élet, nem kellett a
kútra járni, otthonunkba költözött az ivóvíz. Néhány
éven belül a vezetékek behálózták az utcák nagy részét. Gomba módra szaporodtak a fürdıszobák, de
ezzel megnövekedett a szennyvíz mennyisége is. A
60-as, 70-es években már érzıdött, hogy megemelkedett a talajvíz szintje, és vegyi összetétele is agresszívvé vált. Ezért - és az egyidejőleg gyakran elıforduló belvíz következtében is - nagyon sok lakóház
megrongálódott.
A 80-as években az akkori tanács vizsgálni
kezdte, miként lehetne az egyre nagyobb mennyiségő szennyvizet eltávolítani, megtisztítani, és a lakóingatlanokat megvédeni. A szennyvíztisztító telep felépítésére azonban csak a rendszerváltást követıen,
a 90-es évek elején kerülhetett sor. Sajnos, mára ez a
telep teljesen korszerőtlen lett, elöregedett, cseréje
elkerülhetetlenné vált. Eleinte csak szippantott
szennyvizet fogadott, de a csatornahálózat elsı ütemének kiépítése után már vezetékes szennyvizet is
tisztít. Egyre nehezebben, egyre rosszabb hatásfokkal, ráadásul kapacitását jelentısen meghaladó
mennyiséggel küszködve kénytelen üzemelni. Azonnal lépnünk kell, mert az elırejelzések szerint 2010ben közel egymillió, míg 2016-ban már 7,5 millió Ftot kellene évente fizetni a lakosoknak, környezetvédelmi bírság gyanánt. Ha minden így maradna, árrobbanást idézne elı a szennyvízdíjakban, hiszen ez a
mai adatokkal számolva köbméterenként 125 Ft-tal
emelné meg a szennyvízkezelés költségét. Mindebbıl
látszik, hogy a szennyvíztelep korszerősítése egyformán érdeke Körösladány valamennyi lakosának.
Azoknak is, akik már rákötöttek a csatornahálózatra,
és azoknak is, akik az új program révén tudják majd
fölváltani az eddigi emésztıket (szikkasztó aknákat)
a szennyvíz-hálózattal.
A jelenlegi vákuumszivattyús szennyvízrendszer mőködése ráadásul hatalmas mennyiségő villamos energiát fal fel, és ebben nem csak a telep a hibás. Bebizonyosodott, hogy az olcsóbb építési költség
ellenére a vákuumos technológia nem váltotta be a
hozzá főzött várakozásokat; ami egy évtizede praktikusnak tőnt, mára már elavult. Üzemeltetése jelentısen meghaladja a gravitációs rendszerek költségeit.

A most induló program alapvetıen már sajnos nem képes megváltoztatni az egy évtizeddel ezelıtti döntés negatív következményeit, de tartalmaz
bizonyos felújítási hányadot is, amely érinti a meglévı rendszert, és azt korszerősíti. A vákuumos rendszer teljes átalakítása óriási költséggel járna, ezért
jelenleg nem megvalósítható, de a rekonstrukció révén a költségek - a meglévı hálózatra vetítve is csökkenthetıek lesznek.
A most induló szennyvízberuházás során
több százmillió forintnyi tételt a már meglévı hálózat
használói érdekében fektet be a beruházó önkormányzat. A meglévı rendszer használóinak is hozzá
kell tehát járulniuk a beruházáshoz!
Az újonnan csatornázandó területek többsége gravitációs kiépítéső lesz. Ez alól kivételek a
Dévaványai, a Béke és a Dózsa György utcák még
hiányzó szakaszai, melyek a vákuumos rendszerhez
csatlakoznak.
Az újonnan kiépítendı csatornahálózattal
érintett ingatlanok a képviselı-testület döntése értelmében négy éven keresztül havi kb. 2500.- Ft közmőfejlesztési hozzájárulással segítik a beruházás
megvalósulását. A hozzájárulásokat a FUNDAMENTA
lakástakarék-pénztár keretein belül kívánjuk megszervezni, mert így az állam 30% támogatást nyújt a
befizetések mértékében, és a befizetett pénz után a
lakosok kamatot is kapnak. Nem érdemes tehát egyben befizetni a költségeket, mert egyrészt százezer
Ft-ot meghaladó összegrıl van szó, másrészt így elesnénk az állami támogatástól. Aki az udvarán belüli
munkálatokra, a belsı vezetékek kiépítésére is igénybe kívánja venni ezt a konstrukciót, lehetısége lesz
rá: többletbefizetés ellenében, négy év elteltével hozzájuthat az állami támogatással megnövelt összeghez, vagy akár kedvezı kamatozású kölcsönt is fel
tud venni erre a célra. Hamarosan megindul a szervezés, és mindazok az utcák, ahol a lakók többsége
akarja, ráköthetnek a csatornarendszerre. Azoknak a
városrészeknek, amelyek most kimaradnak, valószínőleg végleg le kell mondaniuk a csatornázás nyújtotta elınyökrıl.
A szippantott szennyvíz elhelyezése lényegesen drágább lesz a csatornadíjnál és szigorodnak a
szikkasztó aknák szivárgásmentességi mőszaki követelményei is, azaz gyakorlatilag zárt szennyvíztárolót
kell mindenkinek építenie. Ez építési engedélyköteles, és csak különbözı vizsgálatok után lehet használatba venni.
A csatornahálózat kiépítését követıen talajterhelési
díjat kell kötelezıen majd kiróni azon ingatlanokra,
amelyek nem éltek a rákötés lehetıségével. Ez a költség várhatóan a befejezés idıszakára meg fogja haladni a szennyvízdíjat, és ezt az elfogyasztott vízmennyiség után kell fizetni.
A szennyvízcsatornára, akárcsak a vízvezetékre, a
késıbbiekben is lesz lehetıség rácsatlakozni azoknak, akik utólag gondolták meg magukat. A képviselı-testület azonban ennek a díját csak akkor fogja
meghatározni, feltehetıen a mostaninál lényegesen
nagyobb összegben, amelyre már kedvezmény nem
vehetı igénybe.
Dr. Pelcsinszki Boleszláv
polgármester

Új kiadványok segítik az
„iskolarendırök munkáját”
Az Országos Rendır-fıkapitányság és az Országos Balesetmegelızési Bizottság által összeállított 4 kiadvány („Négy
évszak”, „Gyalogolni jó”, „Két keréken”, „Segédmotoros
ABC”) felöleli azokat a tudnivalókat, melyekrıl az iskolarendırnek egy-egy általa, -bármely korosztály számára –
tartott osztályfınöki órán beszélnie érdemes. A kiadványok
a mondandót a gyermekek nyelvén, érthetı módon foglalja
össze, segítve ezzel is az iskolarendırök munkáját. A kiadványok végén feladatlap található, mellyel részben felmérhetı, mi maradt meg az óra végén abból az ismeretanyagból, amit a rendır leadott, másrészt a megfejtések beküldésével nyerni is lehet.
Az ORFK-OBB a kiadványokon túlmenıen alsó tagozatos
gyermekeket célzó KRESZ-memória és KRESZ-puzzle társas
játokat is eljuttatott a megyébe, melyek lehetıvé teszik,
hogy az iskolarendırök által tartott óra játékos formában
érhessen véget. A program 2008. szeptemberében indult.
Az „iskola rendıre” a rendırkapitányságok bőn-, és balesetmegelızési elıadója, körzeti megbízottja vagy olyan hivatásos szolgálatot ellátó egyenruhás rendıre, akinek valamilyen kötıdése van az iskolához (gyermeke oda jár, közelben
lakik stb). Békés megyében 96 fı hivatásos állományú rendır, 97 általános iskolával vesz részt a programban. Közülük
8-an a Szeghalmi Rendırkapitányság illetékességi területén
látják el feladatukat. A tanév elsı félévében az
„iskolarendır”-ök a feladattervben meghatározottaknak
megfelelıen hajtották végre feladataikat. Ennek megfelelıen:
- augusztus, szeptember hónapban felvették a kapcsolatot a
programban részt vevı iskolákkal;
- felmérték az iskolák környékének közbiztonsági, közlekedési és bőnügyi helyzetét;
- lehetıséghez mérten személyesen vettek részt a tanévnyitó ünnepségeken és a szülıi értekezleteken.
247 alkalommal tartottak elıadást 9.625 fı diák részére.
Osztályfınöki órákon 69 alkalommal tartottak elıadást
5.364 fı részére. Átadták a „Pedagógus napló”-kat, az elsısöknek az üzenı füzetet + könyvjelzıt, a nagyobbaknak a
„Sulizsaru” kiadványt.
Az október 3-án megrendezésre került „Megvilágosodás
napja” kerékpáros propaganda akció.
Folyamatosan közremőködnek a „Közlekedés gyermekszemmel” rajpályázat feladatainak végrehajtásában (a program
népszerősítése a gyerekek körében, rajzok beszedése, továbbítása, intézményi kiállításokon való részvétel stb.).
Meghívásra részt vettek az iskola egyéb programjain, és
felkérésre bemutatókat, KRESZ vetélkedıket, kerékpáros
ügyességi versenyeket szerveztek, elıadást tartottak.
Elıfordult, hogy az iskola rendıre felkérésre fegyelmi tárgyaláson, vagy a szülık részére tartott fogadóórán vett
részt. Olyan is volt, hogy az iskola vezetése magatartásproblémás tanulójával és szüleivel történı esetmegbeszélésre hívta meg az „iskola rendırét”, melyen az iskola vezetésén kívül gyermekpszichológus, családsegítı, gyermek- és
ifjúságvédı volt jelen.
Elıfordult, hogy az általános iskolák olyan forgalomtechnikai hiányosságokkal keresték meg az „iskola rendırét”, miszerint az iskola környékén a jelzıtáblák hiányosak, kopottak, megrongálódtak; hiányzik a kijelölt gyalogos átkelıhely; nem megoldott a parkolás lehetısége. Az iskola rendırök minden esetben felvették a kapcsolatot az illetékes
közlekedési szakhatóságokkal és kezdeményezték a szükséges intézkedések megtételét.
A tanév elsı félévének tapasztalatai alapján elmondható,
hogy az iskolák vezetıi pozitívan fogadták a kezdeményezést, és minden tılük telhetı módon segítették is az „iskolarendırök” munkáját.

Évfordulók 2009.
495 éve, 1514-ben Dózsa György seregéhez
számos ladányi csatlakozott.
410 éve, 1599-ben elnéptelenedett a falu.
310 évvel ezelıtt, 1699-ben Nadányi János telepeseket hozott Körösladányba.
270 éve, 1739-ben szörnyő pestis dúlt a településen; a lakosság csaknem fele – mintegy 220 fı –
a járvány áldozatul esett.
260 éve, 1749-ben felépült az elsı önálló református iskola épülete, Lévai István rektortanító
igazgatása alatt. Ugyanebben az évben Fáspuszta
lakóinak zöme betelepült Körösladányba.
195 évvel ezelıtt, 1814. június 21-én született, és
130 éve, 1879. augusztus 31-én halt meg báró
Wenckheim László mezıgazdász, lótenyésztı.
165 évvel ezelıtt, 1844-ben született községünkben Lengyel Béla kémikus.
160 éve, 1849-ben nálunk töltött több hónapot
Than Mór festımővész, aki néhány kisebb akvarellt festett Körösladányban.
150 évvel ezelıtt, 1859-ben született meg az
egyezség a falu földesura és a lakosság között a
több éven át húzódó legelı-elkülönítés ügyében.
130 éve, 1879. július 7-én halt meg báró
Wenckheim Béla politikus, miniszterelnök.
110 éve, 1899-ben született Dr. Asztalos Miklós
irodalomtörténész-író.
110 éve, 1899-ben jött létre a Körösladányi Községi Hitelszövetkezet.
105 éve, 1904-ben kezdıdött el a Tenkér-parton
Újladány kiépítése, 388 házhellyel.
100 éve, 1909-ben létesült a Körösladányi
„Hangya” Fogyasztási és Értékesítı Szövetkezet.
90 éve, 1919. április 2-án alakult meg a Tanácsköztársaság direktóriuma a faluban. 26 napi mőködését 14 hónapos román megszállás követte.
80 évvel ezelıtt, 1929-ben avatta fel József fıherceg - az országban századikként - a fıtéren a
Hısök szobrát, Kallós Ede alkotását.
70 éve, 1939-ben létesült a Körösladányi Gazdák
Tejszövetkezete.
65 évvel ezelıtt, 1944 október 6-7-én vonult át a
front Körösladányon, és szenvedett bombatámadást a település.
60 éve, 1949-ben alakult meg a Zalka Máté Termelıszövetkezet.
50 éve, 1959-ben nálunk nyílt meg Békés megye
elsı Csemege Önkiszolgáló Boltja, a Petıfi téren.
30 éve, 1979-ben alakult meg a Cuháré citerazenekar.
30 évvel ezelıtt, 1979-ben adták át az új, vasbeton szerkezető hidat.
30 évvel ezelıtt, 1979-ben nyílt meg a „nagy
ABC”.
15 éve, 1994-ben érkezett a nagyközségbe a vezetékes gáz.
15 évvel ezelıtt, 1994. november 12-én halt meg
gróf Merán János.
Turbucz Zoltán

A „Sárrét legjobb történészei”
Ezzel a címmel hirdettük meg ebben a tanévben is
—immár tizenötödik alkalommal - történelem tanulmányi versenyünket a térség általános iskolái számára.
Egy-egy ilyen megemlékezés, vetélkedı sokkal érdekesebb, hangulatosabb, mintha „csak” saját iskolánk tanulói versenyeztek volna egymással.
A vetélkedık témái mindig fontosabb eseményekhez,
történelmi személyekhez kötıdnek. Célja, hogy minél
több tanulóval megszerettessük a tantárgyat. Meghatároztuk minden évfolyamban a témaköröket és a feladattípusokat. A részt vevı iskolák évfolyamonként
három fıbıl álló csapatokkal nevezhettek. A csapattagok azok lehettek, akik elızıleg a háromfordulós levelezıs feladatokon a legtöbb pontot érték el. A „Sárrét
legjobb történészei” döntıje mindig május elsı felében kerül megrendezésre, melynek idén a körösladányi
Tüköry Lajos Általános Iskola volt a házigazdája. A
Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Házban tartott rendezvényen hat iskola vett részt : Bucsa, Dévaványa,
Füzesgyarmat,
Köröstarcsa,
Szeghalom,
és
Körösladány, összesen 23 csapattal, 69 tanulóval.
A vendégeket Varga Mária tanárnı köszöntötte, majd a
versenyt Szabadosné Füri Éva, az iskola igazgatóhelyettese nyitotta meg.
A versenyzık mind a négy évfolyamon ugyanolyan
típusú feladatot kaptak, amely évfolyamonként, életkoruknak megfelelıen fokozatosan nehezebb volt. Hét
feladat várt rájuk. Az elsı 20 kérdésbıl álló teszt volt,
a másodikban projektorral kivetített történelmi eseményeket kellett felismerniük. Legizgalmasabb feladatnak a szétdarabolt térképek összeillesztése bizonyult.
Az 5. és 6. osztályosoknak tíz eseményt kellett történésük idejének megfelelıen sorszámmal ellátni. A 7. és 8.
osztály számára ez a feladat még bonyolultabb volt.
Két oszlopban a 10-10 esemény kellett párba állítani
úgy, hogy azok szerepeljenek együtt, amelyek a legközelebb történtek egymáshoz. Legkönnyebbnek bizonyult az a feladat, amikor hiányos forrásanyagot kellett kiegészíteni a felsorolt szavak beillesztésével. Az
utolsó elıtti feladat 5-6. osztályosoknak szótárkészítés, 7-8-os tanulóknak pedig lexikon összeállítása volt,
míg befejezésként egy rejtvény megfejtése várt a
résztvevıkre.
A megoldásokat a kísérı nevelık javították,
értékelték. A zsőri tagjai: Ilyés Lajos jegyzı, Kazinczy
István, a Helytörténeti Győjtemények Házának vezetıje és Turbucz Zoltán, iskolánk korábbi igazgatóhelyettese voltak.
Versenyzıink az alábbi dobogós helyeket érték el:
6. osztály: 3. Körösladány (Fehér Gréta, Kiss Krisztián,
Sánta Bianka)
7. osztály: 3. Körösladány (Kiss Ádám, Kun Boglárka,
Ilyés Szilvia Patrícia)
8. osztály: 1. Körösladány (Gyaraki Ákos, Kozák Ágnes, Nagy Beatrix)
A helyezettek oklevélben és könyvjutalomban részesültek.
Az iskolák közötti versenyt a Szeghalmi Tildy Zoltán
Általános Iskola tanulói nyerték, így a vetélkedı vándorserlegét a következı megrendezésig ık ırzik.
Horváth Zoltánné

történelemtanár (a verseny rendezıje)

De ki az a Rockenbauer…?
Az utóbbi hónapokban többször feltőnt a Rockenbauer
Pál Természetbarát Kör felhívása: Mozdulj! Gyere velünk
túrázni! Ahogy Monspart Sarolta tájfutó világbajnokunk
mondta, „…a láb, mindig kéznél van”. Az egyik plakátunkat olvasgató fiatal értetlenül kérdezte barátját: - de ki
az a Rockenbauer? És valóban. Ki is volt Rockenbauer
Pál?
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult és földrajz–biológia szakos tanári oklevelet szerzett. 1970-ben
elvégzett egy hegymászó tanfolyamot. Az elsı és utolsó
munkahelye a Magyar Televízió volt. Széleskörő mőveltségét már a kezdetektıl, a Magyar Televízió 1956-os
indulásától, a köz érdekében kamatoztatta. Természeti
témájú dokumentumfilmeket rendezett. Alapító tagja
volt a Magyar Televízió Natura szerkesztıségének, amit
1978. április 1-jén hoztak létre. Ez volt az elsı közszolgálati természetfilmezéssel foglalkozó mőhely hazánkban. Filmezett a Földközi-tenger part menti országaiban,
Indiában, Nepálban, az Antarktiszon, Észak- és DélAmerikában és Óceániában. Forgatott a Hawaiin, a Kilimandzsárón, a Pamírban, a Kommunizmus-csúcs mászása közben. A Magas-Tátrában megmászta a Krivánt,
a Tengerszem-csúcsot, a Fehér-tavi-csúcsot, télen pedig
az Osztervát.
Itthon legtöbben a televízióban többször is vetített filmsorozatairól ismerik. Nevét ırzi még a „Rockenbauer Pál
Dél-dunántúli Kéktúra” hosszútávú (560 km) turistaút is,
amit az „…és még egymillió lépés” címő útifilmsorozat
bejárási útvonala mentén alakítottak ki 1989-ben. A
halál egy kirándulás alkalmával a Naszály tövében,
Szendehely-Katalinpuszta mellett érte utol. Sírját a Mecsekben, a Zengı oldalában, Zengıvárkony több száz
éves szelídgesztenyésében találjuk, egy nagy nyers,
vörös márványkı alatt, ahová kérésére temették.
Iskolánkban Kleiber Sándorné, Ica néni 1984 szeptemberében 27 kis tanítványával alapította meg turisztikai
szakkörét. A szakkör bıvült, egyre több érdeklıdı kisgyermek és felnıtt csatlakozott, ahogy errıl az archív
fotók is tanúskodnak. A szakkör 1990. június 8-tól
„Rockenbauer Pál” Természetbarát Csoportként mőködött, a család máig ırzött írásbeli engedélyével. A természetjárás környezetvédı akciókkal egészült ki, szorosan együttmőködve a helyi általános iskolával. A tagság
egyre idısebb lett, a természetjárás nehézségeit lassan
a városnézés látványosságával cserélték fel a tagok, az
évenkénti nagy kirándulások túlnıttek országunk határain. Az idı múlásával Ica néni már nem gyızte egyedül
azt a szervezı és elıkészítı munkát, amit e nagy kirándulások igényeltek, ugyanis a helyi Városszépítı Egyesület létrejöttében és irányításában is tevékeny szerepet
vállalt. Így került sorra, hogy 2008 tavaszán Hollóka
Demeter Péterrel felkért bennünket, vegyük át a csoport
irányítását. A csoport, Rockenbauer Pál Természetbarát
Kör néven, a Városszépítı Egyesületen belül mőködik
tovább, jelenleg 36 taggal. A tagok korára, érdeklıdésére, igényeire és a családokra nehezedı anyagi terhekre
való tekintettel új célokat tőztünk ki. Elhatároztuk, hogy
az arra vállalkozókkal mindenekelıtt szőkebb hazánkat,
a Sárrétet térképezzük fel. Visszanézünk a múltba, mit
árulnak el, a szántókat átszelı évszázados földutak,
megpróbálunk belepillantani ebbe a kimeríthetetlen flórába és faunába. Legutóbbi „akciónk” a 24. alkalommal
megrendezett Körös Teljesítménytúrán való részvétel
volt. 20 km-en indult: Ombodiné Hugyák Margit,
Boczonádi Istvánné, Barna Istvánné, Barna Brigitta (7.),
Barna Beatrix, Holóka Demeter Péter.
30 km-en: Vass Jánosné Vakarcs Csilla, Petrics Máté (6.
osztályos!), Vass Szabolcs (7.), Szıke Máté (8.), Papp
Ádám (8.) 100 km-en: Kiss Károly
Minden elismerés az ifjú túrázóknak. Teljesítményük
értékét növeli, hogy csepergı esıben, a sarat taposva
kellett az elsı km-eket megtenniük.
Néhány link az érdeklıdıknek:
A Természetbarát Kör fotóalbumai: http://
picasaweb.google.com/ladanyi.termeszetbaratok
Monspart Sarolta: http://href.hu/x/97mr
Rockenbauer Pál: http://href.hu/x/97nb
- kissk -

A városszépítık munkáiról
Befejezéshez közeledik a városunk köztereire vállalt, idei
parkosítási és virágosítási munkánk. Bár az idıjárás nem
kedvezett, sok-sok locsolással, kitartóan próbáltuk átvészelni a tavaszi aszályt. Bár virágaink nyílnak, a kisfáink még
nehezen tértek magukhoz. Ez gondot okoz, de nem adjuk
fel.
A tavaszi hónapokban a virágpalánta-nevelés és a kis facsemeték ültetése volt feladatunk. Ennek eredményeként tízezer virágpalánta és több, mint száz kisfa került kiültetésre.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a városunkban történı fejlesztési munkálatok (járdaépítés, és kerékpárút-felújítás), alig
okoztak kárt és a viráglopások száma is csökkent.
Mintegy háromezer tı bársonyvirágot osztottunk ki a városban díjtalanul, melyet a kertészeti központban neveltek fel
a városszépítı asszonyok, ahogy a kiültetett kisfák nagy
részét is.
Bízunk abban, hogy ismét színpompás ágyások köszönthetik
az itt élı embereket, a Ladányi Napokra hazaérkezıket és
ünnepi hangulatot tudnak adni az átutazóknak is.
Azt szeretnénk, ha nem csak a közterületeink, hanem az
utcáink is ünneplıbe öltöznének a Körösladányi Napokra.
Ezért az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz:
- Próbáljunk egységes, szép, tiszta utcaképet kialakítani,
ami abból is állna, hogy közel egy idıben nyírjuk a füvet.
Segítsünk abban, hogy az elhanyagolt házak eleje is találja
meg a gazdáját és azok ne tegyék tönkre az utcák képeit!
- Az árkok tisztaságára is ügyelni kell! Ne tőrjük, hogy egyegy szomszéd hanyagsága elrontsa környezetszépítı munkánkat! Van rá példa, hogy a beteg vagy idıs háztulajdonos
utcafrontját felváltva teszik rendbe a szomszédok.
Ez követendı és szép példa!
Végül egy tájékoztató:
A városszépítık napját kétévente, idén szeptember 5-én,
szombaton tartjuk. Elıreláthatóan az egész napos program
keretében délelıtt a piacnál növénybörzét tartunk, ahol különbözı kertészeti növények kiállítása mellett azok árusítására és csere-beréjére is lesz lehetıség. Délután a kertészeti
központunkban tésztagyúró versenyt tartunk, majd sor kerül
a tavasszal meghírdetett környezetszépítı verseny eredményhirdetésére.
Szeretettel várjuk a lakosságot erre a programunkra is.
Ezúton is köszönjük a környezetszépítı munkában való
együttmőködésüket és továbbra is számítunk támogatásukra.
A Városszépítı Egyesület nevében:

Körösladány város körzeti- és gyermekorvosainak nyári szabadság-helyettesítései:
Dr. Kovács Zoltánt
2009. június 02-tıl - 2009. június 28-ig
(19 munkanap) helyettesíti:
június 2-tıl - június 12-ig: Dr. Kovács Gábor
június 15-tıl - június 26-ig: Dr. Téren Tibor

Dr. Téren Tibort
2009. június 29-tıl - 2009. július 26-ig
(20 munkanap) helyettesíti:
június 29-tıl - július 10-ig: Dr. Kovács Gábor
július 13-tól - július 24-ig: Dr. Kovács Zoltán

Dr. Kovács Gábort
2009. július 27-tıl - augusztus 23-ig
(19 munkanap) helyettesíti:
július 27-tıl - augusztus 7-ig: Dr. Téren Tibor
augusztus 10-tıl - augusztus 21-ig: Dr. Kovács Zoltán

Közérdekő telefonszámok:
Körösladány Város körzeti- és
gyermekorvosainak elérhetısége
hétköznapokon 7-15 óráig, sürgıs esetekben:
Dr. Kovács Zoltán 06-30/529-53-93
Dr. Téren Tibor 06-30/233-90-66
Dr. Kovács Gábor 06-30/ 249-09-49
Ügyeletes rendır (Körösladány): 06/30-633-71-98,
Rendırség (Szeghalom): 66/371-555
Orvosi ügyelet (Szeghalom): 66/371-234
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
Csıtörés bejelentése (Marton László):
06-30/339-86-41
Csıtörés-ügyelet: 66/371-447
Dr. Mihala András állatorvos: 06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása)
(Szuromi István) 06-30/224-34-40

Kleiber Sándorné
elnök
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Tisztelt Szülık!
Nyári iskola általános iskolásoknak!
A szünidı alatt elıkészítı, ismétlı,
gyakorló, fejlesztı, felzárkóztató,
tehetséggondozó,
pótvizsgára, középiskolai felvételire
felkészítı foglalkozások indulnak
( 1-8. osztály ).
A foglalkozások heti száma
( problémától függıen ) 1-3.
Igény szerint házhoz is kimegyek.
Jelentkezés és további információ:
06-30-856-3218
Minden tanulni és tudni vágyó diákot
szeretettel várok.
Az Ön gyermekéért dolgozom.

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