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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
városunk lakóit az

1848/49-es
forradalom
és szabadságharc

162. évfordulója
alkalmából
rendezendő
városi ünnepségre.
Ideje: 2010. március 15.,
(hétfő) 10.oo óra.
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
Program:
Köszöntőt mond

Ombodi Mihályné

az Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Az általános iskola ünnepköszöntő műsora
Koszorúzás Tüköry Lajos mellszobránál
Körösladány Város Önkormányzata

Körösladány Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az alábbi helyeken,
és időpontokban

Városrész-gyűlést

tart, melyre minden közélet iránt érdeklődő
körösladányi lakost meghív.
2010. március 2. (kedd), 17.00 óra
Helye: Újladányi óvoda
2008. március 3. (szerda), 17.00 óra
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
Előadó: Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester
A városrész gyűléseken - egyenlő feltételek
mellett - bemutatkozási lehetőséget kapnak
az áprilisi országgyűlési választásokon
Békés megye 4. számú választókörzetében
induló képviselőjelöltek.
Körösladány Város Képviselő-testülete

Jegyzői tájékoztató
Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési
képviselők 2010. évi általános választásának első fordulóját 2010. április 11-ére, második fordulóját április 25-ére
tűzte ki.
Körösladányban az alábbi helyeken működnek szavazókörzetek:
1. számú szavazókör: Barátság Tsz, Kossuth út 17.
2. számú szavazókör: volt Kosárfonó üzem, Lenkey út
3. számú szavazókör: Központi óvoda, Arany János út 16.
4. számú szavazókör: Városi könyvtár, Petőfi tér 5.
Igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör
5. számú szavazókör: Családsegítő központ, Árpád út 4.
6. számú szavazókör: Újladányi óvoda, Május 1. út 24.

Ha többet szeretne tudni
Körösladányról:

www.korosladany.hu

Önkormányzati hírek
Körösladány önkormányzatiságának történelmében ritkán tapasztalható, érzelmektől túlfűtött
hangulatban kezdődött a Körösladány Város Képviselő-testületének február 10-i ülése, melyet a Ladány
Televízió által közvetített adást figyelemmel kísérők is
láthattak. A fő napirendi pont településünk idei, 2010.
évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
volt, közmeghallgatás keretében. Az ülés kezdetén Dr.
Pelcsinszki Boleszláv polgármester úr a szokásoknak
megfelelően beszámolt a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről, majd egy képviselői
felvetésre adott válaszában elítélte azokat a teljesen
alaptalan vádakat melyeket az elmúlt hetekben városunk egyes vezetőiről terjesztettek.
A közmeghallgatást követően a testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta Körösladány város
2010. évre szóló költségvetését. Ennek megfelelően
településünk idén 1 milliárd 577 millió 350 ezer forintból gazdálkodhat. Ennyi a költségvetés bevételi és
kiadási oldala. A költségvetés összességében az előre jósoltakhoz képest kedvezőbb lehetőségeket teremt az éves működéshez, amihez további biztonságot adhat az a tavalyi évről áthozandó pénzmaradvány, mely várhatóan meghaladja a 100 millió forintot. (A tavalyi év költségvetését a testület márciusi
ülésén tárgyalja.) Mindezek alapján az önkormányzat
és intézményei várhatóan hitelfelvétel nélkül tudják
végezni munkájukat. (Körösladány város immár elfogadott költségvetése és az önkormányzat által tárgyalt további napirendek írásos anyagai olvashatóak
Körösladány város honlapján.)
A testület ezt követően elfogadta éves munkatervét,
majd részben nyilvános, részben zárt ülésén bejelentéseket tárgyalt. (A bejelentések között egyebek mellett lakáskiadással, lakásvásárlással, a megkezdett,
vagy rövidesen kezdődő beruházások előkészítésével
és építésével kapcsolatos témák kerültek szóba.)

A TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA DOLGOZÓINAK
KÖZLEMÉNYE
Mi alulírottak, megdöbbenéssel vettük
tudomásul a képviselő-testület 2010. február
10-i ülésén történteket, egyben tiltakozásunknak adunk hangot, az intézményünket és
annak vezetését ért igaztalan támadások miatt!
Olyan személy igyekezett visszataszító stílusban, hangnemben hazug, becsületsértő kijelentésekkel lejáratni az ott folyó munkát,
megkérdőjelezni az első számú vezető emberi
tisztességét, vezetői alkalmasságát, aki iskolánk életéről csak pletyka szintű információval rendelkezik.
Sajnálatunkat fejezzük ki ugyanakkor,
amiért ilyen hangnemű és tartalmú felszólalások teret kaphattak.
Ezen közleményünkkel, szeretnénk városunk valamennyi polgára számára nyilvánvalóvá tenni, hogy egyöntetűen kiállunk iskolánk vezetőjének intézményi koncepciója, a
gyermekek minél sokoldalúbb fejlesztése- a
munkahelymegtartások érdekében tett erőfeszítése, és nem utolsó sorban vezetői alkalmassága, erkölcsi feddhetetlensége mellett.
Körösladány, 2010. február 15.
A Körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói

Csak röviden…
- Április elején kezdődik a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház

felújítása, melynek keretében - egyebek mellett - megvalósul a
tetőcsere, a födémjavítás, a falszigetelés, a kültéri ajtók és
ablakok cseréje, a fűtéskorszerűsítés, a kazánház bontása, a
gépház emeleti részbe való áthelyezése, a mozgáskorlátozott
mosdó kialakítása, az akadálymentesítés, az előtér, az iroda,
és a klubtermek burkolatának felújítása. A 47 millió (+áfa)
összegben megvalósuló munkával a Képviselő-testület a pályáztatást követően egy szeghalmi céggel kötött szerződést. A
munkálatok várhatóan ez év november elejére fejeződnek be,
ami egybeesik a művelődési ház avatásának 50. évfordulójával.
- A körösnadányi Nadányi Társaság decemberben tartotta évértékelő és vezetőségválasztó közgyűlését. A civil szervezet megalakítását kezdeményező és annak hat év után leköszönő elnöke, Papp Lajos igen tartalmas esztendőről adhatott számot. Az
elsősorban Körösladány történelmét kutató civil szervezet megválasztotta elnökségét és felügyelő bizottságát. A tagság elnökének egyhangúlag Turbucz Zoltán nyugdíjas pedagógust választotta. A társaság januári ülésén elfogadta a 2010. évi munkatervét, melyben egyebek mellett feladatául tűzte ki, hogy tevékenységüket szélesebb körben ismertetve - újabb aktív
tagokkal bővüljön.
- Dr. Kádár Gyula vállalkozó az elmúlt évben ismét jelentős
összeggel támogatta a körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Házában folyó szakmai tevékenységet. Nagylelkű felajánlását számítógép és annak tartozékai vásárlására fordították.
- A 12 éve működő helyi Városszépítő Egyesület hagyományos
batyus összejövetelét február 27-én rendezi a kertészeti központban. A vendéglátás a magukkal hozott batyuból történik.
Az est folyamán odaítélik a KÖRÖSLADÁNY LEGJOBB POGÁCSÁJA - címet is.
- Az „Őszikék ”Nyugdíjas klub az ESZA pályázatán közel 400
ezer forintot nyert, három szabadidős rendezvény lebonyolítására a helyi művelődési házban. Az első programot január végén bonyolították „ NET párbaj az unokákkal” címmel. A 15
résztvevő nagyi és unokája sikeresen birkóztak meg a számítógépes alapokkal, sőt néhányan a levelező-rendszerrel, a rejtvényfejtéssel és a képszerkesztéssel is próbálkoztak. A második programra február 20-án kerül sor az általános iskola farsangján „Mama, én úgy szeretnék bohóc lenni!” címmel. Ezen
12 hátrányos helyzetű tanulót öltöztetnek fel jelmezbe az
ügyes kezű nyugdíjas tagok. A harmadik programot március 8ára tervezik, „Nőnap férfi módra” címmel. (Az ünnepséget a
nagypapák és fiú unokáik szervezik. Kérjük, innen a résztvevő
hölgyek ne olvassák! A meglepetés műsort a Békéscsabai Szini
Stúdió növendékei szolgáltatják.)
- A Körösladányi Ipartestület március 12-én, pénteken 16.00
órától tartja éves közgyűlését a Park étteremben, melyre minden tagtársat és érdeklődőt meghív. A rendezvényen részt vesz
Szűcs György, az IPOSZ országos elnöke is.
-A Körösladányi Polgárőr Egyesület február 12-én tartotta évértékelő közgyűlését, melyen Holóka Péter elnök eredményesnek
ítélte a 42 fős tagság - melyből mintegy 16 fő aktív– elmúlt évi
tevékenységét.
Március 5-ig látogatható a körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Házában a KÖRÖS-SÁRRÉTI KISTÉRSÉGI NAPOK KÉZMŰVES VÁNDORKIÁLLÍTÁSA. A kiállításon kistérségünk kézműveseinek remekművei között találjuk településünk alkotói közül
Nagy Zoltán díszkovács, Dorogi Ferencné kosárfonó, Molnár
Istvánné csuhéfonó, Bagdi János bőrdíszműves, Szabó Ferenc
fafaragó, Nagy Irén fazekas, Jakab Józsefné hímző alkotásait. A
kiállítást február 15-én Tiszainé Rudner Judit iskolaigazgató, a
kulturális és sportbizottság elnöke nyitotta meg. A tárlat hétköznap 08.00 – 16.00 óráig díjtalanul látogatható.
(Hétvégi tárlatlátogatási igényét kérjük a 66/474-041 vagy a
66/475-171-es telefonszámon jelezze!)

-

Emlékverseny gróf Meran János
tiszteletére
Gróf Meran János halálának 15. évfordulóján a
helyi televízió levetítette a vele készült filmet. Ennek
köszönhetően iskolánk tanulói közül sokan ismerhették meg mélyebben bölcsességét, humanitását, hazaszeretetét, emberi nagyságát.
Tanulói kezdeményezésre, az intézményünkben működő Diákönkormányzat úgy döntött, hogy a fenti évfordulóhoz kapcsolódva, méltóképen szeretne megemlékezni Hanzi bácsiról.
Ennek megfelelően, február 5-én iskolai szintű vetélkedőt szerveztünk „gróf Meran János emlékverseny”
címmel, tizenkét csapat (csapatonként hat fő tanuló
plusz egy szülő) részvételével.
A rendkívül hangulatos vetélkedő a Sánta Borbála által előadott Kisfaludy verssel kezdődött, majd a rendezvényt Tiszainé Rudner Judit, iskolánk igazgatója és
Jámbor Lajos, az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse, a verseny megálmodója nyitotta meg. A játékos feladatokon keresztül a versenyző szülők és a tanulók megismerhették Hanzi bácsi életét, személyiségét, tanulhattak emberszeretetéről. A rendezvény különlegessége abban is megmutatkozott, hogy részt
vettek azok az emberek, akik még személyesen is ismerhették Hanzi bácsit. A feladatok között ők anekdotáikkal „fűszerezték” a rendezvényt.
A versenyt igen szoros, fej-fej melletti küzdelem jellemezte. Valamennyi diákunk remekül felkészült, a csapatok közötti sorrendet sokszor egy-egy pont döntötte el.
Harmadik helyezést ért el a 6.a osztály, jutalma a
szabadkígyósi Wenckheim-kastélyban teendő látogatás. Második helyen a 7.b osztály csapata végzett, akik
ugyancsak a Wenckheim-kastélyt látogatják meg,
majd a békéscsabai Mc Donald’s-ban üthetik el éhségüket. Az első helyezést az 5.b osztály csapata szerezte meg, akiknek jutalma, hogy közös kirándulás
keretében meglátogathatják az egykori Merankastélyt az ausztriai Grazban.
A résztvevő gyermekek ezúton szeretnék köszönetüket kifejezni a feladatok összeállításáért és a versenyben vállalt szervezőmunkáért Horváth Zoltánné tanárnőnek, Kazinczy Istvánnak, a Helytörténeti Gyűjtemények Háza vezetőjének; a verseny levezetéséért Varga
Mária tanárnőnek; a zsűri tagjainak: Turbucz Zoltánnak, a Nadányi Társaság elnökének, volt általános iskolai igazgatóhelyettesnek, Sipos Imrének, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház igazgatójának, Horváth
Tamás tanár úrnak a számítógépes támogatásért, Tiszai József tanár úrnak a Meran-festmény elkészítéséért, a felkészítő osztályfőnököknek, a Ladány Televízió
munkatársainak és mindenkinek, akik valamilyen módon hozzájárultak a verseny sikeréhez.
Reméljük, hogy rendezvényünk elérte a célját, azt,
hogy Körösladány lakossága, felnőttek és gyermekek
egyaránt megismerhették Hanzi bácsi életét és méltó
tisztelettel emlékeznek rá és családjára. Következő
lépésként diákjaink aláírásgyűjtő ívekkel keresik fel a
körösladányi családokat, kérve támogatásukat, hogy
az iskolánk előtti kastélypark sétányát gróf Meran Jánosról nevezzék el.
LADIK (Ladányi Diákok Köre)

Hírek az iskolából
A „ Szép magyar beszéd" iskolai fordulójának
eredményei:
5. osztály.: 1./ Szatmári Zoltán
2./ Ujfalusi Ágnes
3./ Papp Sarolta és Balog Boglárka
6. osztály: 1./ Kokavecz Bettina Kitti
2./ Beinschródt Tibor Márk
3./ Oncsik Tünde
7. osztály: 1./ Ujfalusi Gréta
2./ Fűfa Dóra és Hermeczi Viven
3./ Puskás Marianna és Sánta Bianka Éva
8. osztály: 1./ Nagy Adrienn Daniella
2./ Sánta Borbála
3./ Kiss Ádám Károly
A Lotz János szövegértési és helyesírási verseny iskolai fordulójának eredményei:
7. osztály: 1./ Sánta Bianka Éva
2./ Ujfalusi Gréta
3./ Hajdu Viktória
8. osztály: 1./ Nagy Adrienn Daniella
2./ Kiss Ádám Károly
3./ Tóth Viktória
- A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium háromfordulós irodalmi versenyén iskolánkból az
5-6. évfolyamról 8 fő, a 7-8. évfolyamról 12 fő vett
részt. A 296 tanuló részvételével lezajló versenyt a
szervezők magas színvonalúnak értékelték. Iskolánk
legeredményesebb versenyzőjének Beinschródt Tibor
Márk 6.a osztályos tanuló bizonyult, aki 4. helyezést
ért el. Igen értékes Papp Dorottya 5. a osztályos tanuló 9. helyezése is.
- Szatmári Zoltán Mezőberényben a "Szép Magyar
Beszéd" verseny területi fordulóján korcsoportjában a
3. helyezést érte el.

Megújul a „ Vén Márkus”
Az elmúlt napokban bontották le a szebb
napokat is látott Vén Márkus vendéglő épületét.
Mint azt a tulajdonos Kecskeméti Bálint érdeklődésünkre elmondta, annak helyén rövidesen
megkezdődik az a beruházás, melynek eredményeként egy új, a XXI. századnak megfelelő melegkonyhás vendéglátó egység létesül.
A várhatóan még ez évben befejeződő építkezés eredményeként 70 fős étterem, söröző és
fagylaltszalon valósul meg. Mindezeken túl az
emeleti részben 10 kétágyas szoba épül, így az
új Vén Márkus a jövőben panzióként is működik.

Évértékelő és tisztújító közgyűlés
az „Őszikék” Nyugdíjas klubnál
Január 25-én tartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a körösladányi nyugdíjas klub. A több mint negyedszázada alakult, ma már a környékbeli nyugdíjasokat is tagjai
között tudó 185 fős egyesület tagjainak 63%-a vett részt az
ülésen. Az öt év munkájáról számot adó beszámolót Kis Béla
elnök és Turbucz Gyuláné elnökhelyettesek tartották, akik
szinte megszámlálhatatlanul sok programról és eseményről
adhattak számot. A klub tevékenysége a helyi nyugdíjasok
teljes körét felölelte. Próbálta a változatos igényeket kielégíteni, a szabadidő hasznos eltöltésében, az egészségvédelmében, és nem utolsó sorban az érdekeik képviseletében,
védelmében. Programjaikban évente szerepel a 4 nagyobb
rendezvény , ami megmozgatta a környékbelieket is; a farsang-nőnap, a majális, az idősek világnapja és az
előszilveszter. Népszerűek a színházlátogatások, a nótaestek, a versmondó versenyek, az egészségügyi előadások, a
különböző témákban rendezett házi vetélkedők, a gyógyfürdőzések, és a kirándulások. 2005-ös kezdeményezésükre
évente –mindig más helyszínen —kerül megtartásra a
„Körösiek-Ladányiak” találkozója. A látványos programok
mögött igen komoly háttérmunka folyt. Rendszeresen pályáztak, eredményesen kihasználva az üdülési csekkeket csoportosan beküldés lehetőségét. Foglalkoztak a méltányossági
nyugdíjkérelmek és egyszeri segélylehetőségek igénylésével.
Jótékonysági tevékenységből is kivették részünket: gyűjtöttek a cunami áldozatainak, a Mosolygó Kórházért, hozzájárultak a helyi játszótér felújításához. Jó kapcsolatot ápolnak
a megyei érdekképviseleti szervezetekkel és a környékbeli
klubokkal, kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit,
programjait. A városi - immár hagyományos - kulturális programokon (Ladányi Napok, főzőverseny, disznótoros, Ladányi
Karácsony stb.), valamint a társadalmi és közéleti rendezvényeken is mindig nagy létszámmal vesznek részt.
A sikeres és sokrétű tevékenység anyagi fedezetét a tagdíjon és a részvételi díjon túl az önkormányzati- és szponzori
támogatások mellett a hétből négy sikeres pályázat is jelentősen segítette. Erről is számot adhatott az a 2009. évi közhasznúsági beszámoló, amit a közgyűlés egyhangúlag fogadott el.
A közgyűlés módosította alapszabályát. A megnövekedett
taglétszámnak megfelelően a vezetőség létszámát, 9 főre
növelték továbbá új, tiszteletbeli elnöki funkciót alapítottak. A közgyűlés második részében került sor a tisztségek
megújítására,a jelölésre, valamint a szavazásra. A közgyűlés titkos szavazással, ellenszavazat nélkül választotta meg
elnöknek Turbucz Gyulánét. A tagság tiszteletbeli elnököknek Kiss Bélát, a klub leköszönő elnökét és Szatmári Jánost,
a több mint negyedszázada működő klub alapító elnökét
választotta.
Vezetőségi tagok lettek a többségi szavazatok alapján:
Bátori Sándorné, Gácsi Istvánné, Győri László, Jónás
Sándorné, Madar Sándorné, Pekker Ferencné, Pekker Ferenc
és Rácz Imréné.
Az ellenőrző bizottság elnöke ismét Kiss Imréné, a bizottság
tagjai: Komiszár Mártonné és Séllei Károlyné lettek.
A beszámoló és tisztújító közgyűlés az új elnök, Turbucz
Gyuláné 2010. évi programterv-ismertetésével zárult.
Hunya Karola

Harminc éves
a Cuháré Citerazenekar
A körösladányi Cuháré Citerazenekar 2009. decemberében
nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte alakulásának 30 éves jubileumát. A nagysikerű rendezvényen részt vettek a zenekar jelenlegi
és korábbi tagjai mellett azok a közelebbi-távolabbi helyeken működő citerazenekarok is, akikkel több éves, sőt évtizedes barátságot
ápolnak.
A harminc év történéseit lehetetlen röviden összefoglalni, így az
olvasó most csak némi bepillantást kaphat a zenekar múltbéli és
jelenlegi munkáiról, terveiről. Arról a zenekarról, melyet idősebb
Komróczki Mihály alapított, aki otthonában tanította az érdeklődő
gyerekeket citerázni. Így történt ez fia, Komróczki Gyula esetében
is, aki édesapjától tanulta meg a citerázás alapjait. Később jutottak
arra az elhatározásra, hogy magasabb szintre kellene emelni a citeraoktatást. Ebben segített Kiss Béla tanár úr, akinek segítségével az
iskola kereteiben folytatódott a képzés. A zenekar 1991-től a
Körösladányi Népdalkörrel együttműködött, majd néhány év múlva
különvált. Ezután a zeneoktatás újra az iskola keretein belül folytatódott, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg és vigye tovább a
népzene, és azon belül a citera szeretetét. Az eltelt évtizedek azt
bizonyítják, hogy jó ötletnek bizonyult a kezdeményezés. Ha visszatekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy a zenekar számos sikerrel
büszkélkedhet. 1996-ban a Cuháré Citerazenekar a Körösladányi
Népdalkörrel Arany-, 2003-ban önállóan Arany Páva minősítést szerzett. 1999 végén, valamint 2005 januárjában a Kossuth Rádió Magyarországról jöttem című műsorában játszott. 2003-ban a
Körösladányi Napok keretein belül népzenei találkozót szervezett.
2004-ben az Unióba lépő 10 új tagországból hazánkat képviselte
Belgiumban. A Cuháré Citerazenekarnak Körösladány Önkormányzata 2005 júliusában a „Körösladány Elismerő Oklevél” kitüntetést
adományozta. A zenekar az elmúlt évben saját hanganyag készítésébe fogott, melyen jelenleg is dolgoznak. Az elkészült demó már
betekintést nyújt abba a munkába, melyben nagy segítséget nyújt a
Körösladányból elszármazott hangmérnök, Kohári Imre is. A zenekar nemrégiben japán kapcsolatot létesített, ami reményeik szerint a
továbbiakban is folytatódik. Szerencsére számos fellépési lehetőségeket kapnak, ahol méltó módon képviselik Körösladányt, továbbá
a népzenei hagyományokat. A zenekar sajátossága, hogy jelenlegi
hangszereit egytől-egyig a zenekarvezető Komróczki Gyula készítette. A zenekarnak rengeteg terve van. Szeretné mielőbb megjelentetni cd-lemezét illetve azt követően bemutatni azt táborokban, találkozókon és a legkülönbözőbb fellépéseiken, akár külföldön is.
Az eddigi sikerek és a jövőbeli tervek nem jöhettek volna létre a
családtagok, illetve a támogatók segítsége nélkül. Ők adtak nekik
eddig is biztatást. Köszönettel tartoznak Körösladány képviselőtestületének, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Háznak, az Egyesített Szociális Intézménynek, a Füzes Televíziónak, a Gál Cukrászdának, a Helvécia Protein Kft-nek, a Körös Művészeti Egyesületnek,
a Körös Vegyipari Kft-nek, a Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítványnak, az „Őszikék” Nyugdíjas Klubnak, a Meta Vasipari Kftnek, a Sütőipari és Kereskedő Szolgáltató Kft-nek, a Tüköry Lajos
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógia Szakszolgálatnak, a Vidratanya Étterem és Panziónak,
Bak Ildikónak, Dr. Kovács György Zoltánnak, Dr. Tabi Lászlónénak,
Dr. Tabiné Lehotai Klárának, Fábián Bélának, Fábián Bélánénak,
Földi Zsoltnak, Homonnai Jánosnénak, id. Kiss Bélának, Jámbor
Lajosnak, Károly Albertnek, Kecskeméti Bálintnak, Kocsis Mártonnak, Kohári Imrének, Kovács Pálnak, Macskinné Poór Erzsébetnek,
Nagy Irénnek, Nagy Tibornak, Nánási Sándornak, Papp Norbertnek,
Pusztai Imrénének, Somogyi Tamásnak, Tiszainé Rudner Juditnak,
Tóth Sádornak, Turbucz Zoltánnak, Vetési Istvánnak, valamint nem
utolsó sorban Körösladány lakosságának.
Szeleczki Erzsébet

A MEDOSZ kész a rajtra

Igen komoly alapozással készülnek a
2009/2010. évi megyei I. osztály március 6-i,
tavaszi folytatására a Körösladányi MEDOSZ
SE labdarúgó csapatai. Igen, csapatai, hiszen
legtöbben a focicsapat hallatán „csak” a felnőtt csapatra gondol, pedig a különböző életkorúak alkotta U-12, U-14, U-17, ifjúsági csapatok is szerves és nagyon fontos részei az
egyesületnek, amelyekben szintén komoly
háttér– és csapatmunka folyik. Az egyesület
elismerését azonban a felnőtt csapat határozza meg, amely a csoport újoncaként a 10.
helyről várja a folytatást. Ez a hely csak néhány pontnyira van a dobogótól és ugyanenynyire a kieső helytől. Nem frázispuffogtatás
tehát az, hogy minden pontnak nagy jelentősége van és lehet az elszámolásnál, azaz a
szezon végén. A téli szünet állandó beszédtémája az átigazolás. Mint Nyilas Sándor a
sportegyesület elnöke elmondta, az átigazolási időszak február 20-án ér véget. A jelenlegi állás szerint csapatunkból Benyovszki János és Cziano Béla távozik. Az érkezők névsora Kajlik Alpár (Mezőberény), Ulrich Norbert
(Köröstarcsa), Horváth Tibor (Tápé), Ernyes
Róbert (Dévaványa), továbbá Fekete László
és Szepesi Róbert (mindkettő Füzesgyarmat).
Az elnök úgy érzi, hogy a csapat megerősödött és az új felállásban is teljesíti a vezetőség minimális elvárását, azaz legalább a középmezőnyben végez. Még egy fontos feladat
vár a vezetőségre, nevezetesen, hogy a csapat eredményes szerepléséhez szükséges
hátteret biztosítsa. Ez a működéssel járó költségvetés előteremtése. Ezzel kapcsolatosan a
jövőben jobban kívánnak támaszkodni a régi
támogatók mellett újabb szponzorokra, és a
korábbi pártolói tagságot is újra szeretnék
szervezni.

Körösladányi árvízi napok
Ez év júniusában lesz 40. éve annak a
Sebes-Körösön kialakult árvíznek, amelynek
következtében Körösladány teljes lakosságát
is kitelepítették. A körösladányi árvíz krónikáját Dr. Asztalos Miklós irodalomtörténész-író
még abban az évben, 1970-ben megírta. Az
írás Körösladány, Dévaványa és Gyomaendrőd
önkormányzatainak
közös
gondozásában
2000-ben jelent meg. Az évforduló kapcsán
ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik egy bő
emberöltő távlatából kívánnak visszaemlékezni az akkori eseményekre, a település lakosainak helytállására, megismerni az árvízi
helyzet kialakulását, annak körösladányi és
gyomaendrődi hétköznapjait. A könyvet
Dr. Asztalos Miklós élvezetes stílusban megírt
történetén túl korabeli újságcikkek és fotók is
színesítik.
(A Körösladányi Árvízi napok című könyv
megvásárolható a művelődési házban, vagy a
könyvtárból kölcsönözhető.)

KÖRÖSLADÁNYI ÉVFORDULÓK
2010. 1. rész
- Kb. 600 évvel ezelőtt, 1410 és 1425 között rakták
le a Nadányiak várkastélyának alapjait.
- Kb. 485 évvel ezelőtt, 1525 táján jutottak el hozzánk – Ozorai Imre, Gálszécsi Tamás, Deák Lukács
és más igehirdetők közvetítésével – Luther Márton
hitújítási mozgalmának hullámai. Első hittérítőnk
Tordai György protestáns prédikátor volt, aki nyíltan
hirdette a faluban a reformáció tanait.
- 335 éve, 1675-ben Hiripi Márton volt a község református lelkésze.
- Kb. 325 évvel ezelőtt, 1685 körül (ismét) elnéptelenedett Körösladány.
- 290 évvel ezelőtt, 1720-ban megszűnt a Nadányiak
közel ötszáz éves birtoklása, és báró Harruckern János vette birtokába Körösladány uradalmát.
- 270 éve, 1740-ben a faluban dúló pestisjárvány
áldozatául esett a lakosság fele, mintegy 220 ember.
- 220 évvel ezelőtt, 1790-ben községünk – szolgabírói lakhelyként - a Sárrét hivatalos központja lett, és
az is maradt 50 éven át, 1840-ig, a megye közigazgatásának átszervezéséig.
- 205 évvel ezelőtt, 1805-ben megépült a
Wenckheim utca végében a Sebes-Körös fahídja,
amelyet Vertics József megyei mérnök tervezett.
- 200 évvel ezelőtt, 1810-ben készült el a
Wenckheimek kúriája, az id. Czigler Antal tervei által
épített klasszicista stílusú kastély. Ezzel Körösladány
ismét uradalmi központtá vált.
- 195 éve, 1815-ben született Krausz Zsigmond újságíró, a magyar ortodoxia jeles képviselője, a
körösladányi zsidó hitközség megalapítója és első
vezetője.
- 180 évvel ezelőtt, 1830-ban épült meg a főtér sarkán az egykori kulcsárlakás (a későbbi vendégfogadó, majd „nagyvendéglő”), valamint (az az évi nagy
árvíz levonulása után) a Sebes-Körös túlsó partján a
ma is meglévő uradalmi magtár. Még ugyanezen év
márciusában meghalt báró Wenckheim József, és
megszületett
Tüköry
Lajos
szabadsághős
(szeptember 9.).
- 165 évvel ezelőtt, 1845-ben alakult meg a Körös
Szabályozási Társulat.
- 150 évvel ezelőtt, 1860. június 6-án halt meg Palermóban Tüköry Lajos.
- 145 évvel ezelőtt, 1865-ben épült meg a községben az első (urasági) gőzmalom.
- 140 éve, 1870-ben született Kardos Károly községi
bíró, aki számos közéleti funkciója révén a község
kiemelkedő személyisége volt.
- 135 évvel ezelőtt, 1875. március 2-a és október
20-a között töltötte be miniszterelnöki tisztségét
báró Wenckheim Béla. Ugyanezen évben született
Sebők Ferenc főjegyző, Körösladány ismert közéleti
személyisége.
- 125 éve, 1885-ben tartották a faluban az első országos állat- és kirakodóvásárt.
- 120 évvel ezelőtt, 1890-ben fejeződtek be a SebesKörös mederszabályozási munkálatai és kezdték el a
vashíd építését.
Turbucz Zoltán

A közbiztonságról
Elkezdődött a 2010-es év, így időszerű az elmúlt év közbiztonságáról szólni, azt összegezni. Elsősorban azért, mert a
korábbi években történt tanulságos esetekből többen nem okultak és ez sajnos idén is várható. Településünkön az elmúlt időszak úgynevezett „top” ügyei ismét a besurranásos, trükkös
lopások voltak. A tavalyi évben következetes és kemény munkával sikerült feltérképezni ezen cselekmények elkövetőinek körét,
és módszereit. Ez azonban kevés. A hatóságot terheli a bizonyítás kényszere, melyet hátráltat, ha a sértettek csak későn észlelik az eseményeket, vagy egyáltalán nem is jelzik a lopást. Nem
győzzük elégszer hangsúlyozni az áldozattá válás kikerülésének
lehetséges módszereit. E lap hasábjain is jelentek már meg ezzel
kapcsolatos írások.
A tudatos védekezés elsődleges eleme az, hogy odafigyelünk
egymásra, és legfőképpen ne sajnáljuk a pénzt és időt arra,
hogy megóvjuk értékeinket! Az úgynevezett besurranó tolvajok
alapjában véve e hiányosságokat használják ki. Rendkívül profi
módon és nem kis szerencsével alkalmazzák azokat a fortélyos
módszereket, melynek tárháza szinte kimeríthetetlen. Sajnos, az
emberi hanyagság ideális táptalajt biztosít az ilyen jellegű cselekmények elkövetésére. Egy nyitva felejtett kapu vagy ajtó, egy
nem ellenőrzött telek, vagy egyéb érték pontosan megfelelő
lehetőséget biztosít a tolvajok számára, hogy a megtakarított és
otthon rejtegetett kis vagyonuktól nyugdíjasokat szabadítsanak
meg.
Nem ritka az az eset, hogy a nagyobb piaci napokon, beépített,
helyi figyelők segítségével kifigyelik, hogy ki van távol otthonától, majd besurrannak a házba, és módszeresen kikutatják az
elrejtett értékeket. A folyamatos figyelemfelhívásaink hatására
mára már viszonylag hamar jelzést kapunk a lakosságtól az idegen és gyanús személyekről, de azok is észreveszik, hogy lelepleződtek, ezért többnyire el is hagyják a települést. Ez a jobbik
eset, hiszen így talán sikerül megelőzni egy újabb bűncselekményt. Itt azonban nem szabad megállni! Arra kell törekedni,
hogy minél több idegen és gyanúsan viselkedő házaló és kétes
üzleteket kínáló fennakadhasson az ellenőrzéseken, ezáltal tudatosuljon ebben az elkövetői körben, hogy odafigyelünk rájuk, ők
Körösladányban nem kívánatos személyek!
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy mint minden közösségben, Körösladányban is élnek olyan emberek, akik kevésbé tisztelik más vagyonát, és nem áll tőlük távol, hogy tudásukat máshonnan érkező személyekkel is megosszák. A helyi polgárőr
egyesülettel közösen megpróbáljuk életre hívni a SZEM
(Szomszédok Egymásért Mozgalom) elnevezésű kezdeményezést, de ehhez a lakosság hatékony és segítőkész támogatására
is szükség van.
Ezúton kérem azokat, akik valamilyen módon közreműködni
kívánnak abban, hogy hatékonyabban és gyorsabban kézre kerülhessenek a bűnelkövetők, illetve megelőzhetőek legyenek a
súlyos anyagi károkat okozó lopások, jelezzék bármelyik polgárőr felé, de jelzéseket eddig is várunk a KMB iroda nagykapuján
elhelyezett postaládába! Összefogás nélkül ez a harc arra a maroknyi emberre hárulna, akik 2009-ben is eredményes munkát
végeztek a közbiztonság érdekében.
Az idei évtől változások kerültek bevezetésre különböző jogszabályokban, így a KRESZ is módosult. Bár jogértelmezési kérdésekben eddig is szívesen segítettünk, amennyiben bármilyen
módosítás nem érthető, készséggel állunk rendelkezésre.
Dajka Imre r. tzls.
KMB csoportvezető

KÖRÖSLADÁNY TÖRTÉNELMÉBŐL
A Wenckheim család
temetőkriptája
A körösladányi temetőben lévő Wenckheim-kripta
klasszicista stílusú, kör alakú építmény (rotunda négyoszlopos portikusszal).
A portikusz felett jobbról a báró Wenckheim, balról a
báró Rosenfeld család címerei láthatók.
Id. Czigler Antal (1767. VI. 13.-1862. V. 29., Ókígyós)
uradalmi építész tervei alapján 1826-ra készült el.
A kripta fenntartására 12 kataszteri hold területű alapítványt tettek, melynek a jövedelmét a kripta fenntartására szándékoztak fordítani. (E földet 1945 után
házhelyeknek kiosztották és beépítették a területet,
a kriptával pedig évtizedekig nem törődött senki.)
A kriptában nyugvó családtagok:
- Rosenfeldi br. Czekelius Karolina
(Nagyszeben 1751 - 1827. XII. 6., Körösladány)
- fia, br. Wenckheim József főispán
(Nagyszeben 1778. XI. 22. - 1830. III. 1., Pest)
- II. felesége, orczi br. Orczy Terézia
(1790. XII. 4. - 1875. II. 17., Pozsony)
- br. Wenckheim Béla főispán, miniszter, miniszterelnök (1818. II. 16. - 1879. VII. 7., Budapest)
- br. Wenckheim László lótenyésztő-mezőgazda
(1814. VI. 21. - 1879. VIII. 31.)
- felesége, gr. Szapáry Franciska
(1825. XII. 9.- 1891. V. 7.)
- kislányuk , Anna
(1855. X. 10.-1863. VIII. 30.)
- fiuk, br. Wenckheim II. János
(1846. X. 2.-1913. XII.12.)
- másik fiuk, br. Wenckheim József főhadnagy
(1850. IX. 6.-1884. III.6. Olaszországban, San
Remóban a vonaton halt meg háborús sebesülései ben)
- br. Wenckheim Terézia hajadon
(1792 - 1852, Pest)
- gr. Festetich Vincéné br. Wenckheim Franciska
(1783. - 1863. XII. 2., Pest)
- kislánya, gr. Festetich Karolina Jozefa Terézia
(1817 - 1823)
- br. Kray Jánosné br. Wenckheim Mária
(1809. VI. 17. - 1896 . XI. 8.)
- gr. Dessewffy Emilné br. Wenckheim Paulina
(1817. II. 23 - 1896. VIII. 23.)
- br. Wenckheim Viktor
(1815. VIII. 9.- 1900. XII. 22., Pozsony)
- I. felesége, Czindery Mária
(1822. - 1847. IX. 6)
- II. felesége, gr, Apponyi Mária
(1821. IX. 3. -1883. III. 29.)
- fiuk az első feléségétől,
br. Wenckheim Czindery II. Béla
(1842. III. 4. - 1874. XII. 27.)
- gr. D’Orsay Emma
(1864 - 1867. I. 13.)
(A sírboltban 15 nagy és 4 kis koporsó van.)

A HORGÁSZOK KÖZGYŰLÉSÉRŐL
A Sebes-Körösi Horgászegyesület január 24 -én a
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban tartotta szokásos
évi közgyűlését, melyen meghívottként részt vett Nemes
Attila, a Körösvidéki Horgászegyesületek elnöke, Dr.
Pelcsinszki Boleszláv polgármester és Kardos Károly alpolgármester. A horgászegyesület elnökének, Szatmári
Gábornak megnyitója után a felügyelő bizottság jelentése
került napirendre, amely megállapította, hogy az egyesület gazdálkodása szabályszerű, áttekinthető és takarékos.
Ezt követően Nemes Attila tartott tájékoztatót a Békés megyei szövetség munkájáról. Kiemelte a
horgászati rend néhány változását, amely a halvédelmen
túl a sportszerű horgászok érdekeit is szem előtt tartva,
próbál meg szigorúbban fellépni az orvhorgászat, illetve a
jogosulatlan halászattal szemben. A leadott fogási naplókból kiderült, hogy bár a bejegyzett halfogás némi
emelkedést mutat a 2008. évihez képest, az még mindig
messze alatta marad a korábbi évek eredményeitől.
A
közgyűlés
megválasztotta
és
kedvezményezett engedéllyel támogatta az idei környezetvédelmi felelősöket, akik egy-egy folyószakasz tisztaságáért lesznek
felelősek. Ezentúl az egyesület öt fő hivatásos halőri képzésű, társadalmi megbízatású halőrrel fokozottan kívánja
ellenőrizni a településkörnyéki vízpartokat. Miután
az ifjúsági- és gyermekhorgászat már csak az utánpótlás
biztosítása miatt is fontos, ezért az egyesület megfelelő
létszámú érdeklődés esetén felkészítéssel egybekötött,
kihelyezett horgászvizsgát kezdeményez. A közgyűlés
zárásaként a Gál cukrászat által felajánlott méretes halformájú tortakölteményt sorsoltak ki.
Tájékoztatásként közöljük, hogy az engedélyek árusítását
Steinkohl Sándorné Barna Éva végzi, a Körösladány
Nadányi út 30/1. alatt . Időpontok: kedd és csütörtök
18.30-20.00, szombat 07.30-09.00 óráig.
Holóka Péter

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS
Körösladány Város Önkormányzata
2010. július 2-3-4-én
15. alkalommal rendezi meg a

KÖRÖSLADÁNYI NAPOK-at.

Arra kérjük városunk lakosait, rendezvényünk
látogatóit, hogy a megrendezéssel,
a programok összeállításával kapcsolatosan
véleményeikkel, ötleteikkel, javaslataikkal
segítség a szervezők munkáját!
Kérjük, tegyenek konkrét javaslatokat
a fellépők személyére is!
Véleményüket, javaslatukat kérjük, írásban juttassák el a szervezőhöz
2010. március 2-ig.
Cím:
Dr. Asztalos Miklós
Művelődési Ház (5516.
Körösladány, Petőfi tér 2.),
vagy
muvhaz@korosladany.hu

Rendelkezési lehetőség adónk
1 százalékáról
Minden adózó számára lehetőség, hogy az előző évi
személyi jövedelemadójának 1%-át az általa megnevezett, arra jogosult civil szervezetnek utalja. Kérjük
önöket, hogy 2009. évi személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával támogassák a helyi egyesületek,
alapítványok
cé lkitűzé seit,
munkáját.
Körösladányban a következő civil szervezetek jogosultak az 1 %-os támogatások fogadására:

Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítvány

Közérdekű telefonszámok:
Körösladány Város körzeti- és
gyermekorvosainak elérhetősége
hétköznapokon 7-15 óráig,
sürgős esetekben:

Dr. Kovács Zoltán
06-30/529-53-93

Dr. Téren Tibor

Adószáma: 18389887-1-04

06-30/233-90-66

Körösladányi Óvodásokért –
Gondtalan Gyermekkor Alapítvány

Dr. Kovács Gábor

Adószáma: 18384806-1-04

06-30/ 249-09-49

Körösladányi Gyermekekért Alapítvány

Orvosi ügyelet (Szeghalom):

Adószáma: 18375176-1-04

66/371-234

Körös Művészeti Egyesület
Adószáma: 18386286-1-04

Városszépítő Egyesület
Adószáma: 18384576-1-04

Körösladányi MEDOSZ Sport Egyesület
Adószáma: 19976684-1-04

Sebes-Körösi Horgász Egyesület
Adószáma: 19978040-1-04

„Aranyketrec” Alapítvány
Adószáma: 18375293-1-04

Körösladány Jövőjéért Alapítvány
Adószáma: 18376892-1-04

Körösnadányi Nadányi Társaság
Adószáma: 18388099-1-04

Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas klub
Adószáma: 18389557-1-04

Körös Gyöngyei Alapítvány (általános iskola)

Rendőrség (Szeghalom):
66/371-555

Ügyeletes rendőr:
(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

Adószáma: 18389478-1-04

Csőtörés-ügyelet:

Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete
Adószáma: 18373662-1-04

66/371-447

További 1 % adható a kedvezményezett egyházaknak:

Magyarországi Református Egyház 0066
Magyar Katolikus Egyház 0011

Ha többet szeretne tudni
Körösladányról:

www.korosladany.hu

Csőtörés 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

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

3 az 1-ben

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