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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit
az 1956-os forradalom és szabadságharc

53.
évfordulója alkalmából rendezendı
városi ünnepségre.
Ideje: 2009. október 23. (péntek)
10.00 óra
Helye: Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház
Program:
- Köszöntıt mond

Kazinczy István
a Helytörténeti Győjtemények Háza
szakmai vezetıje
- A mővészeti iskola színjátszó tagozatának
ünnepköszöntı mősora
- Koszorúzás az 1956-os szobornál

Ha többet szeretne tudni Körösladányról:

www.korosladany.hu

Mindenkit tisztelettel vár
Körösladány Város Önkormányzata

Szösszenet…

MEGHÍVÓ

Mindannyian, akik busszal utazunk
(és azok is, akik nem), nagyon vártuk már,
hogy a település-rendezettségi szempontból
sem mellékes buszvárók megújuljanak. És láss
csodát…! (Azaz a sikeres önkormányzati pályázatot, a saját erıt, egy kivitelezıt…)
Körösladányban 12 helyen kisvárosi színvonalú
buszvárók várják az utasokat. Természetesen,
most még mindenki barátkozik az új várókkal.
Van, akiknek tetszik (például e sorok írójának),
van, akinek kevésbé, és ez így természetes.
Többségünkben az öröm mellett felvetıdik az
aggódás és a kérdés: - Kellett nekünk egy ilyen,
üveges buszmegálló, úgyis szétverik…?
- Igen, kellett! - mondják mások és mondom
én is. Egy fejlesztés mindig a döntı többségnek
készül, és ennek a többségnek a feladata, felelıssége, hogy az új – mindannyiunk pénzébıl
létrehozott – értéket meg is óvjuk az elenyészı
kisebbségben lévı vandáloktól.
Nem szabad elvárni, hogy az újonnan létrehozott fejlesztések –legyen az épület, virágágyás,
szilárd útburkolat, járda, vagy éppen buszváró— megóvása, rendeltetésszerő használata,
rongálásának megakadályozása csak a rendırségnek vagy a polgárırségnek legyen a feladata.
Azért mindannyian felelısek vagyunk. Védjük,
és örüljünk minden kisseb, vagy nagyobb fejlesztésnek, amellyel településünk, Körösladány
közelít ahhoz a közös célunkhoz, hogy egyre
szebb és élhetıbb kisváros lehessen!
-si-

Körösladány Város Önkormányzata
és a Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház
tisztelettel meghívja Önt a

IV. LADÁNYI DISZNÓTOROS
Sánta Miklós emlékére
rendezvényére.
Ideje: 2009. november 14. (szombat),
07.30-19.00 óra
A programokból:
disznótoros reggeli, disznóvágási bemutató,
kolbászkészítés, szalonna-szépségverseny,
pálinkaverseny, zsírsütés, abáltszalonna-készítés,
zene, nótázás, büfé,továbbá a disznótorhoz szükséges
felszerelések, főszerek vásárlása.
(11.00-19.00: Nótázzunk, mulassunk együtt!)
Nevezési díj: 12.000,-Ft/csapat.
(A nevezési díj ellenében a szervezık
10 kg kolbászhúst és a kolbászkészítéshez
szükséges belet biztosítják.)

A disznótoros nevezési lapok leadási határideje:
2009. november 6.
A rendezvényre minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

(További felvilágosítás a Nadányi úti húsboltban
és a Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Házban.
Telefon: 66/474-041)

Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?
Az idei, július 3-i ünnepélyes avatás alkalmából a
Körösladányi Helytörténeti Győjtemények Házában egy újabb
kiállítás nyílt meg, amelyen végigkövethetı Erzsébet királyné
igazán színes életútja. A látogatók közül számosan arra keresnek
és kapnak választ: mi indokolta az emlékmővének újraállítását
Körösladányban? Éppen ez a gyakorta felhangzó kérdés teszi
szükségessé, hogy cikkünkben foglalkozzunk az érdekes témával.
Elızetesen meg kell említeni, hogy az 1848-49-es magyar szabadságharc leverése után öt évvel, 1854-ben az ifjú Ferenc József a bajor Wittelsbach-házi Erzsébet hercegnıt vette nıül, noha annak nıvérét, Ilonát szemelték ki az uralkodó számára feleségül. A fiatal császárnénak azonban szinte elviselhetetlen nyőg
volt a bécsi udvar merev rendje, akit az anyósa (egyben nagynénje) sem kedvelt igazán, s akinek hozományát is kevesellték.
Mindennek ellenére a szabadon, és egyáltalán nem uralkodónak
nevelt Erzsébetnek sikerült elérni a férjénél, hogy a házasságkötést követıen több 1848-49-es magyar politikai foglyot hamarabb kiengedjenek, illetve amnesztiában részesítsék ıket, s elrendelték a láncraverés megszüntetését is. Mi több, még a Magyarországgal szembeni hadiállapotot is megszüntették. A németen kívül csak angolul beszélı Erzsébetnek rövid idın belül meg
kellett tanulni csehül, olaszul, franciául, ami mellett önszorgalomból kezdte elsajátítani az udvar által örök rebellisnek tartott
magyarok nyelvét is. A férjével 1857-ben tett elıször látogatást
Magyarországon (mely alkalomból a dicsıítı mővek készítésére
felkért költık közül Arany Jánost az egyáltalán nem hízelgı A
walesi bárdok címő versének megírására ihlette az esemény). Az
uralkodói pár fogadtatása a budai Várban, ha nem is lelkes, azért
„lovagias” volt, ami jobbára Erzsébetnek szólt. İ – szemben a
bécsi udvar véleményével – a magyarokban valamifajta romantikus szabadságeszme megtestesítıit látta. Az anyósa a naplójában meg is örökítette: „A császárné mindenkit képes magához
vonzani. Mert ı a barátjuk, ı a bálványuk”. Egyben Erzsébet ekkor került kapcsolatba a Wenckheimekkel is, mely családnak az
ókígyósi kastélyába is ellátogattak, ahol a nyolcesztendıs
Wenckheim Krisztina köszöntötte verssel és virággal a császári
párt. Erzsébet rokonszenve a magyarok iránt a késıbbiekben
még tovább erısödött. Érdeklıdéssel hallgatta a szabadságharc
amnesztiában részesült kultuszminiszterének, Horváth Mihálynak
elbeszéléseit az 1848-49-es eseményekrıl. Élvezettel olvasta
Jókai és Petıfi mőveit, s tovább tökéletesítette a magyar nyelvtudását Falk Miksa segítségével. 1864-ben a köznemesi családból
származó Ferenczy Ida lett a legbizalmasabb udvarhölgye, aki
végleg fölkeltette a császárné érdeklıdését a „magyar ügy” iránt.
Általa teremtett kapcsolatot Deák Ferenccel, báró Eötvös Józseffel, gróf Andrássy Gyulával, s került rajtuk keresztül báró
Wenckheim Bélával is ismeretségbe. Mindazt, ami egy romantikus, szabadságszeretı néprıl a Heine-rajongó Erzsébet fantáziájában élt, a 42 éves, temperamentumos, nyalka Andrássy testesítette meg. Kalandra – a szó hétköznapi értelmében – az ı helyzetében egy asszonynak nem volt lehetısége, de arra igen, hogy a
férfi iránt ébredt rajongását a gróf által képviselt politika érdekében hasznosítsa.
1866-ban, Erzsébet Bécsben fogadta a magyar országgyőlés küldöttségét, majd elkísérte a császárt a magyar fıvárosba is, aki
följegyezte,
hogy
a
hitvese
nagy
segítségére
volt
„udvariasságával, mértéktartó tapintatosságával, magyar tudásával”. Erzsébet kitartóan és szívósan, minden diplomáciai és nıi
eszközt bevetve küzdött a magyarság elınyben részesítéséért az
udvar azon tagjaival szemben, akik továbbra is ragaszkodtak az
„erıs kéz” elvéhez. A poroszok osztrákok fölött aratott gyızelme
után pedig a gyermekükre is hivatkozva sürgette a császárt a
magyarokkal való kiegyezésre: „utoljára kérlek, Rudolf nevében,
ne mulaszd el az utolsó pillanatot!” Ilyen elızmények után történt 1867. június 8-án I. Ferenc József magyar királlyá koronázására, akivel – báró Wenckheim Béla belügyminisztersége alatt, a
magyar szokásjogtól eltérıen – egy napon koronázták királynévá
Erzsébetet is. Ez alkalomból az uralkodói pár a gödöllıi volt
Grassalkovich-kastélyt kapta ajándékba a hozzátartozó birtokkal,
100 ezer arany forint kíséretében. A pénzt – Erzsébet sugallatára
– az 1848-49-es szabadságharc honvédözvegyei, árvái és hadirokkantjai között osztották szét, ami természetesen nagy felháborodást váltott ki a császári hadsereg veteránjai között. 1868ban viszont a születendı gyermekét szánta ajándékba a magya-

roknak a királyné. Ragaszkodott hozzá, hogy kicsinye a budai
Várban lássa meg a napvilágot. Ha fiúnak adott volna életet, akkor közjogi értelemben Rudolf koronaherceggel szemben ı lett
volna a magyar trón jogos örököse, s így a magyar korona országai akár el is szakadhattak volna Ausztriától. Ennek vágyát a bécsiek által „magyar asszony”-nak csúfolt Erzsébet meg is fogalmazta:
„Ó Magyarország, szép világ!/Tudom én, élsz gyötrı láncon./
Úgy levenném én rabigád, / Kezem, lásd, nyújtani vágyom./
Haza s szabadság: sok dalia/Ezekért ért oly bús véget./
Kötelékünk bár fonódna ma,/Királyt adhatnék néktek!”
Bécsben nagy volt a megkönnyebbülés, amikor a magyaroknak „ajándékként szült” gyermek leány lett. Furcsa fintora a
sorsnak, hogy – az Erzsébet és Andrássy viszonyáról szóló alaptalan pletykák miatt – gúnyolódásból „magyar gyermeknek” is nevezett Mária Valéria nemhogy nem lett magyar, de még osztrák
sem, aki leginkább németnek érezte magát. Rudolf 1889-es halála mély depresszióba ejtette Erzsébetet, aki ezután céltalan utazgatásokkal töltötte az idejét. Az 1896-os millenniumi ünnepségen
még mint a „haza anyja” megjelent I. Ferenc József oldalán Budapesten. 1898-ban azonban egy anarchista merénylı, Luigi
Lucheni meggyilkolta Genfben. A váratlan és megdöbbentı esemény után kezdıdött „újabb” élete, s alakja legendává vált Magyarországon. Darányi Ignác akkori földmővelési miniszter felhívására egymás után létesültek az Erzsébet-ligetek, miként
Körösladányban is, ahol még az életében, 1890-ben a Templom
utcát is átkeresztelték az ı nevére. 1903-ban, amikor a fıvárosban fölavatták az Erzsébet hidat, leplezték le Körösladányban az
Erzsébet-emléket. Ezt, Erzsébetre is és nagybátyjára, báró
Wenckheim Bélára is emlékezve – aki mint ıfelsége személye
körüli miniszter, nyolc éven át volt kapcsolatban az uralkodói
párral – báró Wenckheim János emeltette, akinek adománya folytán vált Körösladány elsı köztéri emlékmővévé. Ez, illetve a
„magyarok királynéja” iránt érzett tisztelet vezetett végül ahhoz,
hogy a mintegy hat évtizede megsemmisült helyett most új emlékmő áll.
(Kazinczy István)

Így, bocskorosan…
Így, Erzsébet naphoz közeledve ragadom meg az alkalmat,
hogy egy kis visszatekintéssel emlékezzem, emlékezzünk a 2009es Körösladányi Napok keretén belül fölavatott Erzsébet királynéemlékmő avatóünnepségére. Ezúton szeretném megköszönni ezt
a szép és felemelı délutánt mindazoknak, akik a szó átvitt és
fizikai értelmében szervezték és építették az oda vezetı utat.
Azoknak, akiknek adományaiból megépült a városunkat díszítı
szép obeliszk. Amikor félelemmel és izgalommal megfogant a
gondolat, hogy elkészítem a dombormővet, még nem tudtam,
hogy sikerül-e véghez vinnem és milyen lesz a fogadtatás?
Nos, az emlékmő ott áll és velem megtörtént a csoda. Velem,
akinek 1949-ben el kellett hagynom szülıfalumat, most, hatvan
év után itt állhattam és törleszthettem abból, amit
Körösladánytól, szüleimtıl, nagyszüleimtıl, iskoláimtól, tanítóimtól kaptam. Az ı emlékükre, minden körösladányi szülı és nagyszülı emlékére álljon ez az emlékmő. Azért, mert innen vittem az
útravalót, ami okán lelkemben soha, egy percre sem távolodtam
el szülıföldemtıl. „Akkor is itthon voltam, ha nem voltam itthon.”
Ezért most hagytam egy jelet, hogy itt is maradjak, s többet ne
hagyjam el Körösladányt.
Mindenkinek üzenem az alábbi csodálatos Gérecz Attila-verset,
amely a hitvallásom is lett.
„Így, bocskorosan, ugye megnevettek,
Hogy márványt törni hegynek indulok.
A számon pimasz mosolygás a jelszó,
Füttyöm csibészes, - én is feljutok.
Nincs tömött zsákom, s hegymászó botom.
Segítı kezet tán egy társ sem ad,
De vihart oldó déli szél-kölyök
Borzol fejemre lágy barackokat.
S a hegytetın majd minden mezt lehántva
Én is kacagva szélnek öltözök,
Karjukra főznek mind a fény-nyalábok,
S eltáncolunk a fejetek fölött.”
Szeiler Irén

Újabb lépés a szennyvízrendszer teljes kiépítése felé
Augusztus
27-én
megalakult
az
egységes
Körösladányi Csatornamő Beruházó Víziközmő Társulat.
Elıször a II. ütem résztvevıi üléseztek. Az érintett lakosok úgy döntöttek, megalakítják a társulatot, amihez
megvolt a jogszabály adta lehetıség, hiszen a jelenlévık
az érdekeltek több mint kétharmadát képviselték.
Az ezt követı ülésen egységes társulássá olvadtak össze
az I. és II. ütem érdekeltjei.
A döntések értelmében a csatornahálózattal érintett utcák
lakosai kötelezıen résztvevıi kell hogy legyenek a beruházásnak, és viselniük kell a megállapított költséget.
Ezért akik még nem jelentkeztek, hamarosan felszólítást
kapnak a társulattól.
Többféle hozzájárulási módozatot szabott meg a közgyőlés.
Az eddig jelentkezık túlnyomó többsége a FUNDAMENTÁn keresztül, 30 %-os állami támogatást élvezve, 4 éves
futamidıvel elıtakarékoskodik.
Ez év október végéig még lehet választani ezt a fajta változatot, azt követıen viszont már nem.
Aki nem akar, vagy nem tud szerzıdni annak módja van
50 hónapon keresztül havi 3.000,- Ft-ot részletekben befizetni a Társulás számlájára, hogy összejöjjön a 150.000,Ft önereje.
2009-tıl 2012-ig négy részletben, vagy 2009-ben egyben

Csak röviden...
- Városunkban 12 helyen került átépítésre
buszváró. A korszerő és esztétikus megjelenéső
várók mintegy 48 millió forintból megvalósult
beruházását a SWIETELSKY Magyarország Kft.
végezte.
- Településünkön több kátyús út javítását
saját kivitelezésben végezte el az önkormányzat,
hidegaszfaltozással. A többi út felújítását a képviselı-testület a most induló szennyvíz-program
megvalósítását követıen tervezi megvalósítani.
- Körösladányban folytatódnak a szilárd útburkolatú utak építései. Rövidesen megvalósul a
Vasút út elsı ütemének (mintegy 500 méteres
szakaszának), továbbá az Esze Tamás út József
Attila és Május 1. út közötti részének megépítése.
- Szeptember elsı hétvégéjén került sor
Tiszaladányban a Körös és Ladány nevő települések nyugdíjas klubjainak 5. találkozójára. A Tokaj
mellett található 700 lelkes település nagyszerő
rendezvényt szervezett, melyen az érintett településekrıl érkezett mintegy 450 fı vett részt. A
következı rendezvény házigazdája jövıre, szeptember elsı hétvégéjén Nádasdladány lesz.
- Huszonnyolc csapat 43 féle étellel nevezett
a szeptember 12-én 11. alkalommal megrendezett Népi Ételek Fızıversenyére. Településünk
egyik legkedveltebb rendezvényén tíz csapatot
jutalmazott a szaktekintélyekbıl álló zsőri - Tóth
Kálmán, Koós Tibor, Z. Nagy Tibor– továbbá
négy, általuk felajánlott különdíjat is odaítélték.
- A Városszépítı Egyesület szeptember 19-én
rendezte meg hagyományos városszépítı napját.
Ennek keretében növénybörzét és tésztafızı
bemutatót is tartottak. Az egyesület által korábban meghirdetett városi szintő virágosítási verseny értékeléseként 61 porta tulajdonosának
adtak át oklevelet és dísznövény-ajándékot.

is be lehet fizetni a hozzájárulást .
Ha valaki késıbbre, a 2009-et követı évekre halasztja
kötelezettségei teljesítését, már csak egy összegben, az
inflációval felszorzott, tehát magasabb áron róhatja le
adósságát.
A szennyvíztelep újjáépítése és a meglévı hálózat rekonstrukciója érdekében az I. ütem résztvevıi is
-pótlólag- még 26.000,- Ft-ot kell fizessenek, egy korábbi
döntés nyomán.
A társulat megválasztotta tisztségviselıit is.
Elnöke: Szatmári Józsefné lett, tagjai: Sánta Miklós és
Tóth Péter. A felügyelı bizottság elnöke: Czoher Józsefné,
tagjai: Sánta János és Kleiber Sándorné lettek.
Tovább folyik tehát az elıkészítés, készülnek a tervek,
tanulmányok.
Reményeink szerint két-két és fél év múlva már a kivitelezés is zajlik, és mire letelik a négy év, be is fejezıdik a
munka.
További tájékoztatás felvilágosítás kérhetı:
- a polgármesteri hivatal 6-os irodájában, (66/474-012),
- Puskás Lászlótól (Tel: 05-30/995-95-93), vagy
- Szatmári Józsefnétıl (Tel: 06-30/489-53-35).
Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester

A nyári táborról
Iskolánk az elmúlt évben élményekben gazdag, felejthetetlen tábort
szervezett a HEFOP pályázat segítségével, EU-s támogatással.
A sikeren
felbuzdulva, 2009 nyarán is megpályáztuk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett táboroztatási lehetıséget.
Sajnos, ezen a nyáron nem jártunk
sikerrel, és nem nyertünk támogatást. A
gyerekek rendkívül csalódottak voltak,
ezért új forrást kerestünk, hogy folytathassuk az elkezdett integrációs tevékenységünket. Az önkormányzat megelılegezte a táborozás költségeit, kedvezményes buszhasználatot is biztosított számunkra. A 1,5 millió forintot az
éves normatíva megérkezésekor természetesen visszafizetjük a város kasszájába. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Körös Gyöngyei Alapítvány és az
iskola egészítette ki tábor költségvetését, a 10 nevelı pedig ellenszolgáltatás
nélkül vállalta a táboroztatási feladatokat. Ezen összefogásnak köszönhetıen
79 gyermeket vihettünk el egy hétre
Káptalanfüredre, és nyújtottunk felejthetetlen élményeket gyermekeknek
nevelıknek egyaránt.
Szerencsések voltunk, mert az idı kegyes volt hozzánk; szombat kivételével
kitőnı strandidınk volt. Délelıtt szabadidıs programot szerveztünk: voltunk Tihanyban városnézésen, másztunk hegyet és kilátót, Balatonfőzfın
pedig boboztunk. Minden délután strandoltunk a Balatonban. Több tanulónk
most volt elıször „szabadvízben”.

Este karaokét, éjszaka bátorságpróbát
szerveztünk, utolsó este pedig fergeteges búcsúestet rendeztünk. Nagy sikere
volt az éjszakai bátorságpróbának, ahol
10 fıs csapatokban, zseblámpával felszerelve kellett a hegyen és az erdın
keresztülvágniuk a gyerekeknek. Óriási
hangulatban, nagy visítások és nevetések közepette lettek igazi bátor táborozók. A nevelık pedig „titkos” búvóhelyeken elhelyezkedve védték-óvták a
gyerekek biztonságát.
Felejthetetlen
élményt nyújtott a balatonfüredi
Aquaworld, csúszdái és medencéi még
varázslatosabbak voltak, hiszen este
héttıl éjfélig, az éjszakai fürdızés élményével elıször találkoztak a gyerekek.
Az egy hét alatt elértük azt a célt, amit
az eredeti pályázat is kitőzött nekünk:
együtt nyaralt és szórakozott a hátrányos helyzető és a jómódú gyermek, a
jó tanuló és a felzárkóztatásra szoruló.
Segítették egymást, megismerték egymás értékeit, erényeit. Itthon, az iskolában is kamatoztatjuk a táborban kialakult kapcsolatokat gyerek-gyerek, gyerek-nevelı között. Ezzel is segítjük a
HEFOP 2.1.4 EU-s pályázat eredményeinek fenntartását. Köszönjük a támogatóinknak a lehetıséget, és kérünk mindenkit, hogy lehetıségeihez mérten a
következı évben is járuljon hozzá a
gyerekek felejthetetlen nyári élményeihez.
Tiszainé Rudner Judit

Az új tanév kezdetén
Az iskola munkáját távolról figyelemmel kísérık azt
hihetik, hogy unalmas, csendes az iskola a nyári szünet
alatt. Pedig ez a nyár sem telt el események nélkül.
A következı tanév és az építkezés elıkészítése mellett két
nyári tábort is szerveztünk Káptalanfüredre. Mindkét tábor
ideje alatt jó idı volt, tartalmas programot állítottak össze
a nevelık. A második táborban folytattuk az elmúlt évben
elkezdett integrációs munkát, nagyon jó hangulatú hetet
töltöttünk a gyerekekkel. Mindkét tábor nevelıinek köszönjük az önzetlen, díjazás nélküli, áldozatos munkát.
A mővészeti iskola társastánc csoportja nagy örömöt szerzett iskolánknak, hiszen a 15. zánkai gyermek ifjúsági
táncfesztiválon és diákolimpián kategóriájukban minden
páros döntıt táncolt. Jó volt a nyár, a pihenés, de itt az
idı, hogy újra nekiveselkedjünk az iskolának! Sok türelmet
igénylı új tanévet kezdünk az idén a körösladányi Tüköry
Lajos Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban,
hiszen az iskola történeténetének legnagyobb felújítása
kezdıdik el, és folytatódik a következı években. A beruházás teljes költségvetése 513.537.576.- Ft, ebbıl a DAOP
pályázat 484.368.642.- Ft, és az önkormányzat saját ereje
pedig 29.168.934.- Ft. Már a nyár folyamán elkezdtük
volna az átalakítást, de a közbeszerzési eljárás befejezését
meg kellett várnunk, csak utána tudtunk szerzıdést kötni a
beruházást elnyerı vállalkozással. Örömmel jelenthetjük,
hogy szeptember 24-én megtörtént a szerzıdéskötés a
Strabag-MML Kft-vel, így várhatóan október 15-én megkezdıdik az építkezés. Elıször az emeletes épület teljes
átalakítását végezzük el. Az itt tanuló osztályok helyet
cserélnek a nyelvi teremben tanulókkal, így a felsı tagozatosok nyelvi és számítástechnikai óráit a mővelıdési ház
klubtermeiben tartjuk.
A 2/c osztály az iskolai könyvtárban tanul az átépítés ideje
alatt. Az ebédlıbıvítés miatt az étkeztetést a mővelıdési
ház elıcsarnokában oldjuk meg. A zsúfoltság
elkerülése érdekében kérünk minden felsı tagozatos tanulót, hogy ebben az átmeneti idıszakban vigye el ételhordóban az ebédjét. Az emeletes épület után a kastély
felújítása több szakaszban történik majd a következı
évben. A teljes épületet nem lehet átadni az építıknek, így
biztonságosan el kell helyezni a gyerekeket, és meg kell
szervezni a viszonylag zavartalan tanítást is. Ez nem könnyő feladat. Lesznek surlódások, hiszen sok türelemre,
megértésre lesz szükség a tanulók, a szülık, a pedagógusok részérıl egyaránt. El kell viselni a kényelmetlenséget,
hiszen a nagy munka végén korszerőbb, szebb iskola szolgálja a körösladányi iskolásokat. A munkálatok megtervezése során az új igények kielégítése, a korszerő
tanítási módszerek alkalmazási lehetısége, az integrációs
törekvések mellett a tanulók és a nevelık kényelmének
kielégítése volt a cél. Beépítésre kerül az emeletes épület
padlástere. Itt helyezkednek el az iskolavezetıi és gazdasági irodák, és a korszerő multimédiás tanterem. Minden
oktatási helyiség internetes elérhetıséget kap, így a csatlakozó TIOP 1.1.1 pályázatnak köszönhetıen digitális táblák,
számítógépek is szolgálják majd a korszerő ismeretszerzést, a TÁMOP 3.1.4 pedig az oktatás tartalmi és
módszertani megújítását folytatja.
Bıvítésre kerül az ebédlı, a jelenlegi 60 fı helyett 120
gyerek tud egyszerre ebédelni korszerő, egészséges környezetben. Teljes felújításra kerül a tornaterem, a gyógypedagógiai tagozat és a szakszolgálat fejlesztı tantermei,
a tetıszerkezet, a konyha, a főtési és világítási rendszer.
Szükség szerint megvalósul a nyílászárók, a burkolatok

cseréje. A konyha áruszállítása a sportpálya felıl történik
majd, így az udvar újra a gyerekeké lesz, és zárhatóvá
válik a nagykapu. A két épület között fedett átjáró létesül.
Napközben a gyerekeknek nem kell kilépniük az épületbıl,
a gyógypedagógiai tagozat, a rajzterem, az iskolai
könyvtár belülrıl, a folyosókról lesz megközelíthetı. Egy
fıbejárata lesz az épületeknek, így bevezethetjük a portaszolgálatot. Nem lesz szükség biztonsági ırre, a gyermekeket kísérık, és az illetéktelen személyek csak a bejáratig
juthatnak. A szülık teljes biztonságban tudhatják gyermekeiket. A tornaterem és kiszolgáló helyiségei új aulát és
bejáratot kapnak, ezzel hétvégén a többi terület lezárható
lesz, így a lakosság számára is elérhetı válik a sportolás
este és hétvégén is.
A következı években a DAOP 4.2.1 pályázat segítségével,
a fenntartó önkormányzat támogatásával, a nevelık,
szülık, tanulók és nem utolsósorban a szomszédban lakók
megértésével és türelmével, megvalósul az „Eszterlánc” –
Komplex fejlesztés a XXI. sz. iskolájáért a Tüköry Lajos
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban program. Ezzel régi
vágya teljesül a városban lakóknak, remélhetıleg mindenki
megelégedésére.
A tanév rendjérıl: A szorgalmi idı elsı tanítási napja
2009. szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja: 2010.
június 15. (kedd). A tanítási napok száma 183.
A szorgalmi idı elsı féléve 2010. január 18-ig tart.
2008. január 25-ig kell értesítenünk a szülıket a tanulmányi eredményekrıl.
A tanítási szünetek: ıszi szünet: 2009. október 26-30.
A szünet elıtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök),
a szünet utáni elsı tanítási nap november 2. (hétfı).
Téli szünet 2009. december 23-31.
A szünet elıtti utolsó tanítási nap 2009. december 22.
(kedd), a szünet utáni elsı tanítási nap 2010. január 4.
(hétfı).
Tavaszi szünet 2010. április 2-6.
A szünet elıtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a
szünet utáni elsı tanítási nap április 7. (szerda).
Országos mérés, értékelés: 2010. május 26. a 4., 6. és 8.
évfolyam valamennyi tanulójának anyanyelvi és matematikai képességei fejlıdésének vizsgálata.
Tiszainé Rudner Judit igazgató

Bursa Hungarica felsıoktatási
ösztöndíj-tájékozató:
A körösladányi önkormányzatnak 2010. évre is lehetısége
nyílt arra, hogy részt vegyen a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázaton. A településen állandó lakcímmel
rendelkezı, felsıoktatásban résztvevı hallgatók, valamint
a felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok,
2010. évre önkormányzati ösztöndíjra pályázhatnak, melynek összege 3.000,- Ft/hó, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat valamint az Oktatási Minisztérium további támogatással egészít ki. A támogatások összesen 6.000-8.000,Ft/ hó/fı összeget érhetik el a megyei döntéstıl függıen.
Az ösztöndíj- folyósítás 2010. március - 2010. december
között a felsıoktatásban tanulók részére, idıtartalma 10
hónap. A felvételizık részére 3x10 hónap, amelynek kezdete a 2010/2011 tanév I. féléve.
A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal 6-os irodájában átvehetık. Leadási hely: Polgármesteri Hivatal 6-os
irodája, határideje: 2009. október 1. – 2009. október 31. –
ig. A kitöltött pályázati adatlapot, eredeti hallgatói jogviszony-igazolást, valamint a kereseti igazolásokat kell mellékelni a pályázathoz.

A karatésok nyáron sem pihentek
A tavaszi versenyidıszakok végeztével kivá- testületi ülésen Dr. Pelcsinszki Boleszlav polgárló eredményeket értek el a Senshi SE versenyzıi. mester úr nyújtotta át a város 2009. évi kitüntetéTarjánban márciusban, a nemzetközi gyermek- seit. „Körösladány Elismerı Oklevél" elismerésben
serdülı verseny több, mint háromszáz indulója részesült a Senshi Kyokushin Karate Sportegyesüközött nagy létszámú szlovák és horvát csapatok let körösladányi csoportja, a település sportjáért
is részt vettek. A ladányi sportolók kiválóan szere- végzett kiemelkedı tevékenységéért. Az egyesület
peltek. Rendkívüli élményt és tapasztalatot jelen- ezúton is köszönetét fejezi ki a város elismeréséért.
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Patrícia,
Kántor
az egyesület által szervezett karate-bemutató.
László, és Papp Zsanett is a dobogó csúcsára áll- A mősor átölelte a karatéra jellemzı teljes mozhatott.
gásanyagot, a kezdı szinttıl a mesterfokozatig. Az
Nem kisebb sikerek születtek hazánk legrangosabb Kyokushin utánpótlás versenyén sem. Szeghalom adhatott otthont a 2008/2009-es tanév
Kyokushin Karate Diákolimpia Országos Döntıjének, ahová négy regionális elıdöntı után győltek
össze a Kyokushin szervezetek versenyzıi, hogy
eldöntsék, ki a legjobb. Ide már csak a selejtezık
legkiemelkedıbbjei jöhettek. 61 klub 387 versenyzıje volt a továbbjutó létszám. Jelen volt
Shihan Furkó Kálmán 7 danos mester, a Magyar
Kyokushin Szervezet alapítója, Shihan Gregor
László 5 danos, a Békés Megyei Karate- és Harcmővész Szövetség elnöke is. Az eseményrıl a
Sport1 televízió és a Sárrét Tv is félórás mősort
közvetített. A Senshi SE nemcsak szervezésbıl
vizsgázott kitőnıre, a versenyzıik is kitettek magukért, ezt a szerzett érmek is bizonyítják. Papp
Dóra, Nyilas Viktor, Kántor László, és Papp Zsanett
a tanév diákolimpiai bajnokai lettek. Somogyi Patrícia és Agárdi Terézia Amanda éppen csak lemaradtak a dobogó csúcsáról és a második helyen
végeztek. Junior nıi 65 kg-ban Egri Erzsébet a
harmadik helyet szerezte meg. A rendezvény színvonalasan és gördülékenyen zajlott le, köszönhetıen a klub szervezıi munkájának, tagjainak, szülıknek, barátoknak, hozzátartozóknak. Az egyesület köszönetét fejezi ki mindazon támogatóknak
és segítıknek, akik közremőködtek a rendezvény
sikeres lebonyolításában.

alaptechnikák, forma-és önvédelmi gyakorlatok és
az elmaradhatatlan temeshiwarik, azaz töréstechnikák ismét sikert arattak a nézıközönség soraiban.
A nyári táborok is kezdetüket vették. A Magyar
Kyokushin Karate Szervezet XXXII. nemzetközi
edzıtáborában 410 táborlakó egy héten keresztül
Jászberényben tanulta, gyakorolta együtt a karate
mozgásanyagát. Több külföldi országból - Csehország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Oroszország- is érkeztek karatékák, a körösladányiakat
Papp Dániel képviselte. Ismét a Körös-parti Várhelyi Ifjúsági Tábor adott helyt a Senshi SE "IV. Kultúrák és Hagyományok" elnevezéső nyári egyhetes edzıtáborának. A kellemes tábori hangulatot a
játékos programok mindvégig biztosították, a
színvonalat pedig különbözı meghívott mesterek
edzései és elıadásai fokozták. Itt tizennégy
körösladányi sportoló mélyítette el tudását, vett
részt a sokszor teljes kimerülésig tartó napi három
edzésen. A nyáron került sor a Békés Megyei Karate- és Harcmővész Szövetség által megrendezett
IV. Demonstrációs Napra is Battonyán, ami a különbözı irányzatú harcmővészek barátságát jelképezte és fejezte ki, edzések formájában. A Békés
Megyei Polgárır Napon is résztvettek a sportolók
egy karate-bemutató erejéig, amit Egri Lajos
sempai vezényelte le.

Mindezen programokon készült fotók megtekintMinden klubtag örömére egy nagy elismeréssel hetık a Senshi SE weboldalán. (www.senshi.hu)
köszöntött be a nyár. A 14. Körösladányi Napok
keretében
megrendezett
ünnepi
képviselıKovács Lajos

KÉK HÍREK
A nyári szünet véget ért, ismét kezdıdnek a dolgos
hétköznapok az iskolások számára. Érezhetıen
megnövekedett a gyalogos forgalom a 47-es fıút környékén,
illetve az általános iskola elıtti útszakaszon. Ezúton hívom fel
a szülık figyelmét, hogy -a tavasszal úgy-ahogy megszokott
rend szerint- gyermeküket ne szállítsák az iskolakapuig,
használják a kijelölt parkolóhelyeket! A Szeghalmi Rendırkapitányság is fokozza az iskola rendıre-programot. Megpróbálunk a szülıi értekezletekre eljutni, illetve az iskolában és
annak környékén fokozni a jelenlétet. Alapvetıen azonban a
közlekedés az, ami elsısorban veszélyforrás a gyermekekre
nézve, melynek szabályait ık még nem igazán ismerik. A
helyes közlekedésre nevelést nehezíti sokszor a felnıttek
helytelen példamutatása is. Csaknem fél éve elkészült a Garibaldi téren elhelyezett jelzılámpás átkelıhely, melyet egyre
többen használnak, saját biztonságuk érdekében. Ugyanakkor még mindig jellemzı – nemcsak a gyermekekre, – hogy a
biztonságosabb átkelési módot mellızve, más helyeken kelnek át az úttesten. Ugyanilyen veszélyes átkelési mód az is,
ha a kihelyezett gombot nem nyomják meg, vagy nem várják
meg, hogy zöldre váltson az átkelıhely lámpája. A jövıben
fokozottabb ellenırzéseket vezet be a rendırség ezen a területen is.
Az elmúlt idıszakban a besurranó tolvajok sem pihentek. Továbbra is kérem a lakosságot, hogy ingatlanjaikra
figyeljenek, zárják a kapukat, ajtókat. Idegenekkel, házalókkal ne álljanak szóba, ne vásároljanak semmiféle olcsó, de
minıségi árunak tőnı holmit, mőszaki cikket (pl. láncfőrészt)!
Ezek a termékek szinte minden esetben hamis márkajelzéső,
olcsó utánzatok, vagy nagyon gyenge minıségőek! Ilyenkor
a garancialevelet senki sem kéri el az árustól, de hiába is
tenné, olyannal nem rendelkeznek. A házaló árusításnak meg
vannak a szabályai. A városban elsısorban a jegyzı engedélyezhet ilyen tevékenységet, amennyiben a feltételeknek
megfelel az árus. Mondani sem kell, hogy nem jelentkeznek
ezen vállalkozók olyan tömegben engedélyért, mint ahányan
ellepik egy-egy alkalommal a várost, és agresszíven próbálkoznak mindenhova bejutni. A téli tüzelı beszerzésének
kényszerére építenek az olcsó fát kínáló árusok is, akik
nemegyszer károsítottak meg körösladányi idıs személyt,
elsısorban a mérlegelési „technikájuk” folytán. Kérem a lakosságot, hogy ne adjunk táptalajt az évrıl évre megjelenı
tolvajoknak, besurranóknak!
Dajka Imre r.tzls.

FELHÍVÁS
Az Országos Polgárırszövetség kezdeményezéséhez
csatlakozva a Körösladányi Polgárırök is részt vesznek az
„İszi Nagytakarítás” elnevezéső akcióban.
Ennek keretében kérik a városunkért tenni kész lakókat,
hogy a programban vegyenek részt.
Cél Körösladány város belterületi útjainak tisztítása, az utcai
szemetek összegyőjtése. (A szervezık kérik a résztvevıket,
hogy védıkesztyőt hozzanak magukkal.)
Találkozó 2009. október 10-én (szombaton) 8.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Bıvebb felvilágosítás Holóka Demeter Péter elnöktıl kérhetı.
(Telefon: 06/30-427-52-54)

Évfordulók nyomában
30 évvel ezelıtt, 1979. június 9-én halt meg
FEHÉR LAJOS esperes-plébános, a körösladányi
római katolikus templom leghíresebb plébánosa. Pápai
kamarás (1930-tól), tiszteletbeli kanonok, kerületi esperes. Hatvanöt évet szolgált hőséggel falujában.
Gyulán született 1882-ben. Édesapja a gyulai törvényszék
gépésze volt. Középiskoláit és teológiai tanulmányait
Nagyváradon végezte, ahol 1906. május 2-án pappá
szentelték. Zilahon és Endrıdön volt káplán, majd
Körösladányban segédplébános, késıbb Nagyszalontán
hitoktató-tanár és koadjuktor, végül - 1914. július 21-tıl
haláláig - ismét Körösladányban a katolikus hitközség
vezetıje. Fiatalon az Egyházi Lapok munkatársa lett. Aktívan bekapcsolódott a község társadalmi életébe. Hosszú
éveken át elnöke volt a katolikus iskolaszéknek, a Katolikus Körnek, valamint a községi iskolaszéknek. A húszas
és a harmincas években különbözı vezetıi tisztségeket
töltött be Körösladányban. (Többek között az Úri Kaszinó
választmányi tagja és a községi óvoda felügyelı bizottsági
tagja is volt.)
1924-ben 186,5 kg-os „D” hangú harangot adományozott
a katolikus egyháznak. A harang kilója 32 kg búza árával
volt egyenlı, ez 5,97 tonna búza, ami 0,6 vagonnak felel
meg. A harangon az alábbi felirat szerepelt: „Vivos voco,

mortuos plango, fulgura frango.” („Az élıket hívogatom,
a halottakat elsiratom, a villámokat megtöröm.”)
Más alkalommal komoly összeget adományozott a templom karbantartására. Nemes szívő, segítıkész ember volt.
1956. október 28-án a helyi Historia Domusba a következı bejegyzést tette: „okt. 28-án d.e. ½ 12-re a községhá-

za elé gyülekezett a közönség, a hangos híradó hívására.
Innen csendes menetben, nemzeti színő zászlók alatt
vonultak végig a fıutcán az állomásig, onnan vissza a
hısök szobrához. Ott Szatmári Lajos helybeli gazda
beszélt a pesti forradalomról, majd megalakult a húsz
tagú forradalmi tanács. Ezek d.u. 3-kor a községházán
átvették a régi kommunista vezetıktıl a kulcsokat és az
ügyvezetést. Nemzetırség alakult. Nov. 1-én d.u. ½ 3kor, nagy népsokaság jelenlétében, Szatmári Lajos megnyitója után Fehér Lajos esperes plébános beszélt.
Szemrehányólag szólt, hogy az 1929-ben leleplezett hısök emlékmővénél tett fogadásunkról megfeledkeztünk.
Most új hısöknek kellett támadni, hogy kötelességünkre figyelmeztessenek. Ne feledjük el soha
többé a hazájukat életök feláldozásáig szeretı magyar testvéreinket! Majd Nyakas Sándor ref. lelkész
beszélt, mely után megkoszorúzták a hısi emlékmővet. A
Szózat eléneklésével véget ért az ünnepség.” Az 1956-os
forradalom bukása után Fehér Lajos sem kerülhette el az
elnyomó karhatalom retorzióját; bátor kiállásáért a pufajkások tettleg (is) bántalmazták.
Acélmiséjét pappá szentelésének 70. évfordulóján,
1976. május 2-án tartotta. A gyulai Szentkereszt
(„kolera”)- temetıben, szülei sírja közelében nyugszik.
Tiszteletére a körösladányi Nagyközségi Önkormányzat a
római katolikus templom falán, halálának 20. évfordulóján, 1999 nyarán emléktáblát avatott.
A Nadányi Társaság 2008-ban megjelent kiadványában (A körösladányi római katolikus egyház története) részletesen olvashatunk róla.
Turbucz Zoltán

Hetedhét Országos Kéktúrán is túl
Ez év július 23 és augusztus 1 között sikerült végigjárnom az Országos Kéktúra Írottkı –
Budapest szakaszát, ezzel az Alföldi Kéktúra
után az Országos Kéktúrát is teljesítenem. De
mit is érdemes tudunk ezen országos túramozgalmakról?
Az Országos Kékkör, a Magyar Természetbarát Szövetség által szervezett ország- és tájismertetı, jelvényszerzı túramozgalom. A túramozgalom három részbıl áll. Ezek közül a legrégebbi és egyben leghosszabb útvonal az Országos Kéktúra. 1961-tıl a Magyar Természetbarát
Szövetség szervezi és irányítja. A hivatalos
nyomvonala
Sátoraljaújhelytıl
az
Északiközéphegységen át, Budapesten keresztül, a
Dunántúl hegyeit érintve, az osztrák–magyar
határon álló Írottkıi kilátóig terjed, 1128 km
hosszan. 1995-tıl bekapcsolták az Európai
Hosszútávú Vándorutak hálózatába. A másodikként
végigjelölt
Dél-Dunántúli
Kéktúra
Rockenbauer Pál „Még egymillió lépés...” címő
TV filmsorozata nyomán 1989-ben készült el,
amely a dél-dunántúli dombságon keresztül húzódik, 566 km hosszan, Írottkıtıl Szekszárdig.
Több alföldi megye természetjáróinak igénye
alapján, az 1990-es évek elején kezdıdött meg
a harmadik rész, az Alföldi Kéktúra útvonalának
kialakítása. A Szekszárdtól Sátoraljaújhelyig
Dél- és Kelet Magyarország megyéin át haladó
848 km hosszú útvonal végleges kialakítása és
felfestése 2000-ben fejezıdött be.
Két évvel ezelıtt érett meg bennem az elhatározás, hogy kerékpárral teljesítem az Országos Kékkört. 2007 nyarán a Meta Vasipari
Kft. és a Békés Megyei Polgárır Szervezetek
Szövetsége támogatásával útnak indultam. Az
alföldi táj, a megtett 950 km-es út ellenére komoly problémát nem okozott. Bátran merem
ajánlani mindazoknak, akik megfelelı minıségő
kerékpárral és az átlagosnál kicsit nagyobb állóképességgel rendelkeznek. E kellemes sétakerékpározás éles kontrasztjaként közel sem
mondható el mindez az Országos Kéktúra Sátoraljaújhelytıl Budapestig terjedı szakaszára,
amire 2008 augusztusában vállalkoztam. Szemben az Alföldi Kéktúrával, az Országos Kéket
gyalogtúrázók számára írták ki, és az útvonalat,
valamint az ellenırzı pontokat ennek megfelelıen valóban kies, ám a felpakolt kerékpárral
csak igen nagy nehézségek árán megközelíthetı
hegycsúcsokon, magaslatokon, használaton kívüli erdészházakban jelölték ki. Nehézségét jellemzi, hogy a hivatalos 553 km helyett mintegy
1000 km-t kerekeztem, az olykor járhatatlan
erdei utakat elkerülendı. E tapasztalatokkal
vágtam neki idén az OKT másik, Írottkıtıl Budapestig terjedı szakaszának. A Békés Megyei
Polgárır Szervezetek Szövetsége harmadik éve
segített utamon, szállás biztosításával. Cserébe
Gyarmati Sándor Elnök Úr arra kért, utam során
ismertessem meg a médiák képviselıin keresztül az Országos Polgárır Szövetség „Egy iskola –
egy polgárır” akcióprogramját. A program lényege a következı néhány gondolatban foglalható össze:
- Az általános iskolások közlekedési ismereteinek fejlesztése;
- Drogprevenció;
- Szabadidıs programok, táborok szervezésével a fegyveres testületek munkája iránti érdeklıdés felkeltése.
Bár nem ért teljesen váratlanul a sajtó és a
helyi médiák érdeklıdése, mégis meglepett, hiszen tavaly nem övezte ilyen mértékő figyelem
megjelenésemet. Mint kiderült, az idei évben a

polgárıséget népszerősítı túrámat Turós András tábornok úr, az Országos Polgárır Szövetség
elnöke is támogatta. Személyesen kérte a megyék vezetıit, segítsenek utamon. Ez alkalommal a szállás mellett meleg vacsorával, reggelivel, emléktárgyakkal kedveskedtek. A szállással
kapcsolatosan semmilyen elvárást nem támasztottam. Örültem, ha fedél volt a fejem fölött,
ágyban alhattam és letusolhattam. Ezt a legváltozatosabb körülmények között biztosították
számomra. Aludtam fociöltözıben parkettán,
hálózsákban; rendırırsön és iskolában. Elıfordult, hogy a polgármester a saját házában látott
vendégül, de a legemlékezetesebb, amikor egy
éjszakát
a
fehérvárcsurgói
Károlyikastélyszállóban tölthettem.
Nehézségek? Szerencsére a dunántúli igazoló pontokat többnyire településeken helyezték el, így az utam nagyrészt völgyekben, aszfalton haladt. 760 km-t tettem meg, ami alig
200 km-rel több, a hivatalos nyomtávnál. A holtpont a negyedik napon, a Balaton melletti Káptalantótiban ért. Elızı nap a vártnál korábban
érkeztem állomáshelyemre, Rezibe; úgy éreztem, e lehetıséget kihasználva felkeresem a
várat. E hegymászás azonban nem tett jót a térdemnek és reggelre behajlítani is alig tudtam.
Izgalom azonban még az utolsó napra is maradt. Pilisszentivánon várt az utolsó ellenırzı
pont, a Zsíros-hegyen. Ám, mint már annyiszor,
nem tudtam kerékpárral megközelíteni. Gyalogosan indultam, a GPS útmutatása szerint, a cél
felé. Pecsételés után döbbenten láttam, nem
mentettem el útvonalamat, fogalmam sem volt,
merre induljak hátrahagyott kerékpárom felé.
Ám, ahogy az lenni szokott, a legváratlanabb
helyzetben érkezett a segítség. Egy jószándékú
postáshölgy autóval fuvarozott vissza a szomszéd településrıl. Csak néhány órát örülhettem
a szerencsémnek, mert a Keleti pályaudvartól
15 km-re elszakadt a váltó Bowden-huzala.
A harmincas tempó helyett 15-tel vánszorogtam
az állomásra, ahol még éppen integetni tudtam
induló vonatomnak.
Folytatás jövıre a Dél-Dunántúli Kéktúrán,
melynek végén a kör bezárul. Ajánlom e túrán
készült, illetve a helyi természetbarát körünk
internetes fotóalbumait:
Országos Kéktúra: http://href.hu/x/9qfg
A Rockenbauer Pál Természetbarát Kör túráiról
tájékozódhatnak
a
http://
termeszetbarat.try.hu oldalon.
Kiss Károly

Kerékpározás az egészségért
A Henkel Magyarország Kft. nyugdíjasai
2009. szeptember 15-én kerékpártúrára hívták a
városi szépkorúakat. Az idıjárás is kegyeibe fogadta ıket, így a meghirdetett találkozóhelyrıl
húszan indultak Dévaványára. Menetközben kétszer tartottak pihenıt, ahol elbeszélgettek, kávéztak a termoszban elıre elkészített finom frissítıbıl. Útjukat tovább folytatva, megtekintették a
város nevezetességeit, majd végezetül a Helytörténeti Múzeumot tekintették meg, ahol többek
között találkoztak a Körösladányban élı Szeiler
Irén festmény-kiállításával is. Feltöltıdve, élményekkel gazdagodva tért haza a fáradhatatlan kis
csapat.
A Henkel nyugdíjasainak vezetıi

Köszöntés

Nagy Elekné nyugdíjas pedagógust otthonában kereste fel Dr. Pelcsinszki Boleszláv
polgármester és Tiszainé Rudner Judit, az iskola igazgatója, akik a képviselı-testület
nevében is köszöntötték Ilonka nénit, 90. születésnapja alkalmából.

Csendes évforduló

Közérdekő telefonszámok:

Ahogy az újságunk fejlécén is olvasható, 20.
évébe lépett a Körösladányi Hírmondó.
Az a díjtalan, közérdekő információs lap, melynek
célja és feladata a kezdetek óta változatlan: elsısorban helyi információt szeretnénk adni településünkrıl a lakosságnak. Hogy ez mennyire sikerül,
arról az olvasók mondanak véleményt.
A megújult lap elsı éveinek felelıs szerkesztıje
Naszluhácz Géza volt, majd a lap megjelenésben
voltak kisebb-nagyobb szünetek.
Csendes évfordulónkon azt szeretnénk, ha a jövıben a lap évente még több alkalommal, több –
esetenként színes- képekkel és tartalommal jelenhetne meg.
Ehhez mindössze két dolog szükséges.
A pénzen kívül, hogy minél több olvasó segítse információjával, írásával, észrevételeivel, javaslatai-sival szerkesztıségünk munkáját.

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
Orvosi ügyelet (Szeghalom): 66/371-234
Rendırség (Szeghalom): 66/371-555
Ügyeletes rendır (Körösladány): 06/30-633-71-98,
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-ügyelet: 66/371-447
Csıtörés bejelentése: 06-30/339-86-41
Dr. Mihala András állatorvos: 06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása):
(Szuromi István) 06-30/224-34-40
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