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2006. október 23-án, a forradalom 50-ik évfordulójára kö-
zös összefogással emlékmûvet állítottunk. Ekkor került avatás-
ra a református egyház új, több mint 6 mázsás harangja.

2006. novemberére elkészült a Lenkey János út felújítása, 
továbbá kiépült a Kiss János, a Kinizsi Pál, a Baross Gábor és a 
Perczel Mór utcák szilárd útburkolata is.

2006 decemberében átadásra került a régen várt, új köz-
ponti orvosi rendelô, amelyben hosszas egyeztetések után 
elindítottuk a vérvételt, megkímélve a betegek többségét a 
szakrendelôbe történô utazás fáradalmaitól.

2007. július 1-jén Körösladány „elsô nekifutásra” megkapta a 
városi címet, amely új dimenziót nyitott a település történetében. 
A hagyományosan minden év július elsô hétvégéjén megrendezett 
„Körösladányi Napok” azóta a várossá válás ünnepe is.

2006-2007 a tervezés, az elôkészítés évei voltak. A napjaink-
ban megvalósuló beruházások ekkor születtek meg az íróaszta-
lon. Utakat azért eközben is építettünk. 2007-ben elkészült a 
Zrínyi Miklós és a Vécsey Károly utca, a rá következô évben az 
Esze Tamás és a József Attila utcák egy-egy szakasza. Közben ki-
sebb-nagyobb felújításokat is végeztünk az általános iskolában 
(nyílászárócsere, vizesblokkok átalakítása, korszerûsítése), a 
polgármesteri hivatal pénzügyi épületének átalakítása. A meg-
üresedett fásivégi iskolát átadtuk a Kézmûipari Kht-nak, ahol 
azóta szociális foglalkoztató mûködik.

A beruházások anyagi fedezéséhez ésszerûsítettük az intéz-
ményhálózat mûködését és még takarékosabban gazdálkodtunk. 
Minden kiadást igyekeztünk csökkenteni, így a legtöbb pályá-
zatot saját magunk készítettük el, amellyel tízmilliókat spórolt 

meg önkormányzatunk. Intézményeink és a civil szervezetek is 
számos sikeres pályázatot készítettek, ezzel is tehermentesítve 
az önkormányzatot. Ez egyben a szakmai munka javítását, dol-
gozóik anyagi megbecsülésének növelését jelentette.

2008-ban kezdôdött el az Európai Uniós támogatások zö-
mének odaítélése. Elôször az általános iskola akadálymentesí-
tésére, majd teljes felújításának fedezésére nyertünk pályázatot. 
2010 április elejére átadásra került a volt gimnázium épülete az 
új ebédlôvel, a tetôtér beépítésével, lifttel, új burkolatokkal és 
fûtéssel. A munka még egy évig folytatódik a kastély, a konyha, 
illetve a sportöltözô teljes felújításáig.

Idôközben megkezdôdött az új óvoda építése is az Arany 
János utcában. Az épület fûtését hôszivattyúval, a melegvíz-
szolgáltatást napkollektorral oldjuk meg. A reményeink sze-
rint 2010 végére, 2011 elejére már ez az új épület ad otthont 
nemcsak az óvodának, de a bölcsôdének is, amely minden te-
kintetben megfelel a kor követelményeinek. Mindez még tor-
naszobával is kiegészül, hogy rossz idôben is mozoghasson a 
legfiatalabb korosztály.

Ezek mellett a mûvelôdési ház is megfiatalodik idén, így ava-
tásának 50. évfordulóján, novemberben felújítva, - szebben, 
mint valaha - fogadhatja látogatóit.

2009. nyarán megújultak Körösladány buszvárói és -megál-
lói. Ezáltal az utazók az idôjárás viszontagságainak már kevésbé 
vannak kitéve, nem is beszélve azok esztétikai hatásáról.

2008-ban jelentôs mértékben felgyorsult a járdahálózat 
megújítása. Pályázati forrásból térburkolatot kapott a Petôfi 
Sándor tér, valamint a Tüköry Lajos és az Arany János utca 
egy-egy szakasza.

Emellett még .két és fél kilométer betonjárda is épült, túl 
azokon, amit minden évben önerôbôl, saját kivitelezésben ké-
szítettünk. 2009-ben a kerékpárút kapott új aszfaltburkolatot, 

Visszatekintés az elmúlt évekre

Körösladány önkormányzatának képviselô-testülete 2007 márciusában alkotta meg a 2006-2010-es évekre vonatkozó 
gazdasági programját, amelyet csaknem maradéktalanul végre is hajtott, illetve a tervek megvalósulása már folyamatban van. 

Mielôtt azonban a program elkészült volna, már rögtön a választás után megkezdôdött az elképzelések megfogalmazása, 
formába öntése és az elôzô testület által elindított beruházások folytatása.

A csónakázó tó

Az 1956-os szobor, Széri-Varga Géza alkotása
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a Sebes-Körös hídjától a Henkel üzeméig. Ugyanebben az 
esztendôben az idôsek otthonát is felújítottuk, hogy még ké-
nyelmesebb körülményeket biztosítsunk az ott lakók számára. 

Reményeink szerint, még az idén elkezdôdik a volt kato-
likus plébánia felújítása. Az épületet a családsegítô szolgálat 
fogja használni, amely egyben gyermekvédelmi célokat is fog 
szolgálni. Idén megkezdjük a városközpont átalakítását. Ennek 
keretében szépül meg a polgármesteri hivatal, valamint a volt 
orvosi rendelô épülete. Térburkolatot kap a központban több 
járda és parkoló, s mintegy 30 kandeláber javítja majd az éjsza-
kai közvilágítást. Több térfigyelô kamera elhelyezésével fokozni 
kívánjuk városunk közbiztonságát. A parkban és a Lenkey János 
téren lévô játszótereken új játékokat helyezünk el.

Folytatódik az Esze Tamás út építése, továbbá elkészül a Vas-
út utca ötszáz méteres útszakasza. A temetônél szilárd burko-
latú parkolót alakítunk ki. Folyamatosan gondot fordítottunk 
és fordítunk köztereink, parkjaink ápolására, gondozására. 
Körösladány arculatának átalakításában a lakosok támogatásán 
túl a Városszépítô Egyesület aktivistáinak is elévülhetetlenek 
érdemei vannak. Külön szeretném megemlíteni Szeiler Irén 
nevét, aki komoly anyagi áldozatot is magára vállalva készítet-
te el az újonnan felállított Erzsébet emlékmû dombormûvét. 
Körösladány civil szervezetei motorjai városunk közéletének.

Ünnepségeink, rendezvényeink állandó résztvevôi, szereplôi, 
akik városunk hírnevét ápolják. Nélkülük nem lennének sike-
resek és egyre népszerûbbek rendezvényeink, mint például a 
Körösladányi Napok, a fôzôverseny, a disznótoros, vagy éppen 
a Ladányi Karácsony.

Nagy örömünkre szolgálnak elért eredményeink, de nagyon 
tudunk örülni mások sikereinek is. 

Büszkék vagyunk a településünkön immár 20 éve jelenlévô 
Henkel Magyarország Kft. fejlesztéseire, elismertségére. Örömmel 
töltenek el a településünkön mûködô vállalkozások eredményei: 
a META Vasipari Kft. új üzemcsarnoka, az ALPLA körösladányi 
letelepedése, a Politermix mûanyag feldolgozó beindítása. Jólesô 
érzéssel tölt el bennünket a Református Szeretetotthon bôvítése, 
az új Vén Márkus vendéglô újjáépítése, a Makra-horgásztó kiala-
kítása továbbá minden vállalkozónk sikere.

A Körösladány-Gyomaendrôd közút újjáépítése külön 
kiemelendô, hiszen annak megvalósításáért közel tízéves „har-
cot” kellett folytatni.

Még két-három év és befejezôdik Körösladány szennyvízcsa-
tornázása. Ennek keretében megújul a szennyvíztisztító telep 
is, amely mára már elavult és lebontásra vár. A megépült vá-
kuumos rendszert gravitációs szakaszok fogják kiegészíteni az 
eddig még csatornázatlan utcákban. A társulás már megalakult, 
az elsô fordulón túljutottunk. Igaz, még sok elôkészítô feladat 
vár, de 2013-ban már egy modern szennyvízkezelô rendszer 
birtokosai lehetünk. 

A nem teljes felsorolás azt bizonyítja, hogy térségünk legfi-
atalabb városa, Körösladány az elmúlt években számos olyan 
beruházást fejezett be, illetve folytat, amelyek településünk 
lakosainak régi vágyai között szerepelt. Itt és most is szeret-
ném megköszönni Körösladány lakosságának, intézményeinek, 
vállalatainak, vállalkozóinak, képviselô-testületének mindazt a 
meghatározó segítségét, amellyel a fenti eredményeket elértük. 
Úgy érzem, hogy a közös sikerek joggal bátoríthatnak az újabb 
tervek megvalósulására. 

     
Dr. Pelcsinszki Boleszláv

polgármester

A Henkel körösladányi gyára

Az Erzsébet-emlék avatása

A gyomai út avatása
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Tisztelt Körösladányiak, 
tisztelt Elszármazottak,                            

 kedves Barátaim!
Önkormányzatunk és a szervezôk nevében szeretettel meg-

hívom és várom Önöket városunk legnagyobb szórakoztató ese-
ményére, az idén immár 15. alkalommal lebonyolításra kerülô 
Körösladányi Napok rendezvényeire. Kérem, fogadják megér-
téssel, hogy városunkban a most folyó építkezések és felújítások 
közepette a rendezvények helyszíneinek környezete eltér a ko-
rábbiaktól. Azt is kérem, hogy velünk együtt örüljenek ezeknek a 
munkálatoknak, hiszen mindezek megvalósulásával egyre szebb 
és élhetôbb kisváros lesz szeretett településünk, Körösladány. 
Remélem, hogy rendezvényünk 15. alkalommal is lehetôséget 
biztosít arra, hogy városunk lakosai és a településünkrôl elszár-
mazottak ismét egy kellemes és emlékezetes hétvégét  töltsenek 
együtt. Bízom abban, hogy az idôjárás is a kegyeibe fogad ben-
nünket.

Tisztelettel és barátsággal:
Dr. Pelcsinszki Boleszláv 

polgármester

Tisztelt Lakosok !
A Körösladányi Városszépítô Egyesület a korábbi évekhez 

hasonlóan meghirdeti környezetszépítô versenyét. A verseny 
célja: magánházak utcafrontja, elôkertek parkosítása és bal-
konok virágosítása. Új szempont a környezetbe illô kerítések, 
kiskapuk kialakítása. A verseny minôsítése július közepétôl vár-
ható. Egyéb programjaink a kábeltévén figyelemmel kísérhetôk. 
Bízva segítô közremûködésükben, jó környezetszépítô munkát 
kívánunk a Városszépítô Egyesület nevében.

Kleiber Sándorné

Városszépítô hírek
- A Körösladányi Városszépítô Egyesület  június elsô szom-

batján rendezte meg Írisz-napi hangversenyét a katolikus temp-
lomban. A nagy sikerû rendezvényen fellépett Vizsolyi Lívia és 
Horváth Csilla fagott-mûvészek, Nánási Helga operaénekes, 
továbbá a körösladányi Fülemüle népdalkör. A rendezvény 
végén a résztvevôk megtekintették a kastély park déli oldalán 
készülô népi motívumokkal díszített kaput.

- A városszépítôk és Szeiler Irén alkotó nevéhez fûzôdik az 
újla- dányi magtár mellett lévô útszéli kereszt felújítása és új-
raszentelése. Ezt a feszületet mintegy másfél évszázada az akkor 
létesülô Újülés  (a mai Újladány  korai megnevezése) elsô, ró-
mai katolikus vallású lakosai állították a maguk és a település-
részük védelmére.

Körösladányért

Körösladány Város képviselô-testülete a település kitüntetéseit 1996 
óta ítéli oda, melyek évenként, a Körösladányi Napok keretében, ün-
nepélyes keretek között kerülnek átadásra. A testület 2010-ben a 
Körösladányért kitüntetést Turbucz Zoltánnak, az általános iskola nyu-
galmazott pedagógusának ítélte. 

Engedtessék meg a felelôs szerkesztônek, hogy a fenti száraz 
tény mellé rövid gondolatot is fûzzön. Ezúton is szeretettel gra-
tulálok, Zoltán. Úgy is, mint egykori tanáromnak, úgy is, mint 
Körösladány történetének - immár a Nadányi Társaság elnö-
keként is - fáradhatatlan kutatójának. Tudom, településünk élô 
lexikona vagy, még akkor is, ha ezt szerényen mindig tagadod. 
Köszönöm Neked, sok-sok munkád mellett azt a  segítséged is, 
melyet a Körösladányi Hírmondó keretében immár évek óta,  
mint  gyakori cikkíró és mint korrektor végzel.

         
Sokunk nevében ismételten gratulálok és köszönöm:                                                            

Sipos Imre

Kitüntetés
Tóth Ferencnének, a körösladányi 

óvoda vezetôjének, az oktatási miniszter 
- az óvodai nevelôtestület javaslatára -, 
a pedagógusnap alkalmából az ARANY-
KATEDRA EMLÉKPLAKETT kitünte-
tést adományozta. Az elismerés azoknak 
a pedagógusoknak adható, akik hosszú 
idôn át kiemelkedô munkát végezetek a 

gyerekek érdekében. A kitüntetést a májusi képviselô-testületi 
ülésen Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester adta át.            

A kitüntetéshez gratulálunk és további jó munkát kívánunk!
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Körösladány Város Önkormányzata DAOP-3.2.1-2008-
0001 azonosítójú „Tömegközlekedéshez kapcsolódó aka-
dálymentesített buszmegállók építése, felújítása, környezeti 
rendezése Körösladányban” címmel pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-Alföldi Operatív Program 
támogatására, amely 40.075.142,- Ft támogatásban részesült. 

A megvalósítás kezdete: 2008.10.01., a beruházás pénzügyi 
befejezése: 2010.10.30.

A pályázat keretén belül 12 buszmegálló került átépítésre, 
kiépítésre. A munkák során valamennyi érintett buszmegálló új 
várófülkét kapott, melyek különbözôek, mivel több mûemléki 
környezetben található. Mindegyik fülkét információs táblával, 
szilárd hulladéktárolóval és paddal szereltünk fel. Az ABC mö-
götti önkormányzati területen megvalósult fedett kerékpártá-
rolón kívül még további 100 darab kerékpártároló létesült. A 
buszmegállók környezetét is rendeztük 1.200 m2 területen.

Körösladány Város Önkormányzat ÁROP-1.A.2/2008-0159 
azonosítójú „Körösladány Polgármesteri Hivatalának és a pro-
jektbe bevont intézményeinek szervezetfejlesztési projektje” 
címmel pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség Államreform Operatív programra, amely 19.950.000,- Ft 
támogatásban részesült. A megvalósítás kezdete: 2009.04.20., 
beruházás befejezése: 2010.02.03.

A pályázat keretein belül oktatási, szoftver-fejlesztési és ta-
nácsadási tevékenységek valósultak meg, melyek eredménye-
ként a polgármesteri hivatal és intézményeinek mûködései 
hatékonyabbá válnak.

Körösladány Város Önkormányzata DAOP-4.1.3-2007-
0043 azonosítójú „Körösladány Általános Iskola „új” épüle-
tének komplex  akadálymentesítése „ címmel pályázatot nyúj-
tott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-Alföldi Operatív 

Program támogatására, amely 12.345.523,-Ft támogatásban 
részesült. A megvalósítás kezdete: 2008.07.20., beruházás be-
fejezése: 2010.09.30. A pályázat keretén belül liftet szereltek 
be, továbbá az emeleti részen akadálymentes mosdó, burkolat-
csere és komplex akadálymentesítés valósult meg.

Körösladány Város Önkormányzata DAOP-4.2.1/2F-2f-
2009-0001 azonosítójú „ „Eszterlánc” - komplex fejlesztés 
a XXI. század iskolájáért a Tüköry Lajos Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Oktatási Intézményben„ címmel pályázatot nyúj-
tott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-Alföldi Operatív 
Program támogatására, amely 484.368.642,-Ft támogatásban 
részesült. 

A megvalósítás kezdete: 2009.06.21., a beruházás befejezé-
se: 2011.06.20.

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézményének komplex fejlesztési programja a  tanulási kör-
nyezet feltételeinek megteremtésére irányul: városunk oktatási  
infrastruktúrájának javítása  a XXI. sz. zászlóshajója program 
szellemében - különös tekintettel a hhh (halmozottan hát-
rányos helyzetû), az SNI (sajátos nevelést igénylô) és a roma 
tanulókra; szerves egységben  a kapcsolódó projektekkel - az 
IKT bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzésével és a peda-
gógiai módszertani kultúra fejlesztésével.

- Körösladány Város Önkormányzata DAOP-4.2.1/2F-2f-
2009-0002 azonosítójú „ Körösladány új központi bölcsôde 
és óvoda  építése” címmel pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Dél-Alföldi Operatív Program támoga-
tására, amely 200.000.000,-Ft támogatásban részesült. 

A megvalósítás kezdete: 2009.06.21., beruházás befejezése: 
2010.12.30.

A pályázat keretén belül felépül az Arany János utca 7-9.sz. 
alatt egy 220 fôs központi óvodai és bölcsôdei épület, komplex 
akadálymentesítéssel.

Körösladány Város Önkormányzat
Európai Uniós támogatásban részesült 

fejlesztési projektjei

Az egyik buszváró

ÁROP képzés
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Folytatás az elôzô oldalról.

Körösladány Város Önkormányzata KEOP-4.2.0/B/09-
2009-0030 azonosítójú „ Geotermikus fûtési rendszer kialakí-
tása, napkollektoros melegvíz-ellátás kiépítése a Körösladányi 
óvodában„ címmel pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program támoga-
tására, amely 17.966.097,- Ft. támogatás igényt tartalmazott. 
A megvalósítás kezdete: 2010.02.01., beruházás befejezése: 
2010.12.30. A pályázat keretén belül kialakításra kerül az 
Arany János út 7-9.sz. alatti központi óvoda geotermikus fûtési 
rendszere és napkollektoros meleg víz ellátása.

Körösladány Város Önkormányzata DAOP-4.1.3/B-2008-
0039 azonosítójú „Körösladány Mûvelôdési ház felújítása” 
címmel pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Dél-Alföldi Operatív Program támogatására, amely 
49.840.884,- Ft támogatásban részesült.         

A megvalósítás kezdete: 2009. 05. 01., az építkezés befeje-
zésének ideje: 2010. 10. 15., a beruházás pénzügyi befejezése 
2011.04.30.

Az építkezés során megvalósul a tetôszerkezet teljes cseréje, 
a födém megerôsítése, a fûtéskorszerûsítés, a nyílászárók cse-
réje. Megvalósul az épület akadálymentesítése, a nagytermen 
kívül valamennyi burkolat megújul.

Körösladány Város Önkormányzata KEOP-7.1.2.0-2008-
0191 azonosítójú „Körösladány szennyvízcsatorna hálózat ki-
építés II. ütem és szennyvíztisztító telep bôvítése”címmel pá-
lyázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program 
keretében a „Szennyvízelvezetô és tisztító kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósulandó projektek támogatása” tárgyú 
felhívásra. Az elsô forduló megvalósítására 51.658.750,- Ft tá-
mogatásban  részesült. A megvalósítás kezdete: 2008.12.01. 

Az elsô forduló, azaz a szennyvízberuházás II. ütemének 
elôkészítése, a tervek, a tanulmányok elôkészítésének határ-
ideje 2011. 05. 30. A teljes szennyvíz beruházás megvalósulása 
2013-ban várható.

Körösladány Város Önkormányzata DAOP-5.1.2/B-09-
2009-0005 azonosítójú „Körösladány Város központjának fel-
újítása„ címmel pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Dél-Alföldi Operatív Program támogatására, amely 
76.636.651,- Ft. támogatásban részesült. A megvalósítás kez-
dete: 2010.05.01., beruházás befejezése: 2011.12.31. A pá-
lyázat megvalósulása során folytatódik a parképítés. Térburko-
latok létesítésével, fizikai akadálymentesítéssel, köztéri világítás 
megújításával, újabb kerékpár tárolók és hulladékgyûjtôk elhe-
lyezésével folytatódik Körösladány városközpontjának felújítá-
sa. A polgármesteri hivatal és a volt orvosi rendelô felújítása 
szintén a pályázat része. Kiépül a térfigyelô kamera-rendszer. A 
ravatalozónál szilárd burkolatú parkoló épül.

Körösladány Város Önkormányzat DAOP-4.1.3/D-2f-
2009-0013 azonosítójú „A Körösladány  Wenckheim Béla út 
1.sz alatti épület felújítása, átalakítása szociális és gyermekjóléti 
komplex szolgáltatást nyújtó intézménnyé” címmel pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-Alföldi Ope-
ratív Program támogatására, amely 102.627.158,- Ft támoga-
tásban részesült. A megvalósítás kezdete: 2010.05.01., beru-
házás befejezése: 2011.12.31.

A pályázat keretén belül Körösladány városában bevezetjük 
az utcai szociális munkát, az idôszakos gyermekfelügyeletet, a 
csellengôk speciális segítését. A családsegítô és gyermekjóléti 
szolgálat szintén itt, a volt katolikus plébánia egykori épületé-
ben kap helyet.

A központi óvoda építése

A felújított, volt gimnázium épülete 
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Kék hírek
 
A közelmúltban tárgyalta a Szeghalomi Rendôrkapitányság 

éves beszámolóját városunk képviselô-testülete. Ott is kér-
désként merült fel és azóta is beszédtéma az ülés elôtti 
napokban történt - sokak idegeit joggal felborzoló -,  idôs 
személy sérelmére elkövetett súlyos bûncselekmény. Sokan 
már tudni vélik az ügy elkövetôjének személyazonosságát, 
illetve egyéb szaftos részleteket is, ám a nyomozó hatósá-
gok tényekkel dolgoznak, és - mindamellett, hogy folyamat-
ban lévô ügyrôl, ügyekrôl esik szó általában - a klasszikus 
szófordulattal élve ezen „értesüléseket” sem megerôsíteni, 
sem megcáfolni nem áll módjában a nyomozóhatóságnak.
Továbbra is szívesen vesszük azon segítségeket, melyek kö-
zelebb engednek jutni az elkövetôkhöz. Így keressük azon 
tanúkat is, akik 2010 május 21.-én, (péntek) reggel 06.30 
óra körüli idôben a Széchenyi utcán, vagy az azt környezô 
utcákban jártak, illetve laknak és esetlegesen oda nem illô 
személyt, vagy egyéb körülményt észleltek. Egy-egy apró 
momentum, jelentéktelennek tûnô dolog is segíthet a nyo-
mozásban.

A képviselôtestület elôtt szóba került a bejelentések mi-
nél pontosabb és idôszerûbb megtétele a rendôrség felé. 
Ezúton kérek minden segíteni szándékozót, hogy ameny-
nyiben gyanús jármûvet lát, akkor lehetôségekhez képest 
jegyezze fel a jármû színét, típusát (amennyiben nem ért 
a jármûvekhez, úgy az alakját -kocka alakú, hosszúkás, ke-
rekebb formájú), a benne ülô személyek számát, illetve a 
jármû forgalmi rendszámát. Minél pontosabb a leírás, annál 
valószínûbb, hogy a rendôrjárôr ellenôrizni tudja a gyanúsan 
viselkedôket. Idegen személy esetén célszerû megjegyezni: 
magasságát (akár magunkhoz képest), haja színét, hosszát; 
arcszôrzetét (szakáll, bajusz); ruházatát (a ruházat színét, 
jellegét- pl. munkásruha) ; esetlegesen különös ismertetô 
jegyét (biceg, csoszog, rángatja a vállát stb.). Minél ponto-
sabb és árnyaltabb adatokat kapunk a látott jármûrôl vagy 
személyrôl, annál valószínûbb a kézre kerítése, egy esetleges 
ügy felderítése pedig jóval valószínûbbé válik.

Elkezdôdött a meteorológiai nyár, véget ért a tanév, ideje 
van a nyári intelmeknek is. A gyermekek kissé szabadabb 
mozgásteret kapnak. Emiatt elôfordul, hogy a megszokottól 
eltérô útvonalakon - akár gyalog, akár kerékpárral - köz-
lekednek. Felhívom a szülôk, nagyszülôk figyelmét a foko-
zottabb odafigyelésre. A nyár továbbra is sok veszélyforrást 
rejt magában és nemcsak a közlekedés terén. Ezért nyoma-
tékosan felhívom a figyelmet a nagyobb óvatosságra mind a 
közlekedésben, mind az élet egyéb területein. A bûnözôk 
nem mennek el nyaralni, továbbra is aktívan dolgoznak 
azon, hogy adómentes bevételre tegyenek szert, ezért ne 
adjunk nekik lehetôséget a kibontakozásra! Közeledik a La-
dányi Napok rendezvénysorozat, mely hagyományosan sok 
embert vonz városunkba. Sajnos, közülük nem egy bûnös 
szándékkal érkezik. Felhívom a figyelmet, hogy aki teheti, 
kerékpárját, egyéb értékeit helyezze biztonságba, tartsa fel-
ügyelet alatt! Megkérem a körösladányi lakosokat - okulva 
az utóbbi évek közlekedési krízishelyzetein -, hogy aki tehe-
ti, ne gépkocsival közelítse meg a Petôfi teret, vagy ha teheti, 
próbáljon parkolóhelyet találni kissé távolabb a központtól! 
A jármûvekben jól látható helyen ne hagyjanak értéktárgya-
kat! Mindazoknak, akik eddig is hatékonyan segítették a ha-
tóságok munkáját, ezúttal is  megköszönöm az áldozatkész 
segítséget!

Dajka Imre r. tzls. KMB csoportvezetô

Iskolai hírek
A Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság és a Megyei Baleset-megelôzési Bizottság a gyermek-

balesetek megelôzése érdekében az idei tanévben is meghirdette a „Zebra Akadémia” néven futó 
oktató program-sorozatát, melyen megyénkbôl 10 általános iskola, közte a körösladányi vett részt.

A program az általános iskola 3. osztályos  tanulóit érintette, akik részére a területileg illeté-
kes rendôrkapitányság közlekedésbiztonsági szakemberei a tanév során 12 órában játékos elôadás-
sorozat keretében hívták fel a figyelmét a helyes közlekedési magatartásformákra és a szabályok be-
tartásának fontosságára. A program célja az volt, hogy az egyenruhás rendôrök által tartott elôadások, 
- melyek elsôsorban a szakmai ismeretekre és a rendôri tapasztalatokra épültek-, megerôsítsék a 
gyermekekben az eddig tanultakat, és hasznos kiegészítôi legyenek az iskolai tananyagnak.

Az elôadássorozat végi vizsgán a gyermekek KRESZ-elméleti és kerékpáros ügyességi tudásukat 
bizonyíthatták. A sikeres vizsga jutalma pedig a Békés Megyei Baleset-megelôzési Bizottság által 
kibocsátott, névre szóló oklevél és világítós toll volt, melynek anyagi fedezetét a Békés Megyei 
Önkormányzat biztosította.

A körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola sikeresen vett részt a TÁMOP-3.4.3  pályázatán, így 
ebben a tanévben is megrendezhette hagyományos történelmi tanulmányi versenyét az „Eszterlánc – 
Álmodjunk egy nagyot!” projekt részeként. A 3 fordulós, levelezôs verseny döntôjére május 6-án az 
iskola új ebédlôjében került sor. A sikeres vetélkedôn hét iskola (Bucsa, Dévaványa (Ványai Ambrus 
ált. isk.) Füzesgyarmat, Köröstarcsa, Szeghalom, Vésztô és a szervezô  Körösladány), 78 tanulóval 
képviseltette magát. Az iskolák minden felsôs évfolyamban egy 3 fôbôl álló csapatot indíthattak.  A 
6 feladat típusa mind a négy évfolyamon azonos volt, természetesen a tananyaguknak megfelelôen. 
A vetélkedôt Varga Mária tanárnô vezette, megnyitót Tiszainé Rudner Judit igazgatónô mondott. A 
zsûri elnöke Kardos Károly alpolgármester volt. A díjazás évfolyamonként történt.  

A végig kiélezett küzdelemben az alábbi helyezések születtek: 
5. évfolyam 1./Bucsa, 2./Szeghalom, 3./Körösladány. 
6. évfolyam 1./Dévaványa, 2./Bucsa, 3./Szeghalom. 
7. évfolyam 1./Dévaványa, 2./Bucsa, 3./ Köröstarcsa. 
8. évfolyam 1./Szeghalom, 2./Körösladány, 3./Bucsa. 
Az elsô három helyezett csapat tagjai társasjátékot és oklevelet kaptak. 
Az összetettben legjobb eredményt elért iskola a bucsai tanulók lettek, akik egy évig ôrizhetik 

azt a vándorserleget, melyet a tavalyi gyôztes  szeghalmiak adtak át. 

Beinschródt Tibor Márk 6.a osztályos tanuló a Mozaik Kiadó Országos Tanulmányi Versenyén 
4. helyezett lett matematikából és 6. helyezett lett magyar nyelv tantárgyból. (A versenyen matema-
tikából 1668 fô, magyarból 991 fô vett részt.)

A szeghalmi körzeti atlétikai versenyen a különbözô korcsoportokban tanulóink szép sikereket 
értek el. A Nánási Zoltán, Kanalas György, Almási Miklós Lakatos Rudolf Baranya Dávid összetételû 
csapat a 2., a Burai Bianka, Marton Bettina, Kozák Emese Kozák Júlia Bögre Beatrix, Nemes No-
émi az elsô, a Tóth Róbert, Nagy Lajos, Lakatos Gergely, Mundrucz Péter, Kovács Mátyás Petri 
Ákos a 2., a Baranya Dániel, Kántor László, Kántor Máté, Papp Dániel, Vincze Krisztián, Hermeczi 
Krisztián, Sárközi Ádám csapat az elsô, a Papp Tamara, Sáfár Csilla, Szurovecz Jennifer, Gurmai 
Csilla, Kovács Szilvia, Kun Boglárka csapat 2. Egyéniben Marton Bettina 3., Burai Bianka  2., 
Gurmai Csilla 3. helyezést ért el.

Az iskolai szépíró verseny eredményei: 
1./Kádár István 1. a, 2./Szekeres Nelli 1.b,  3./Rácz Zsanett 1.a. 
 1./Sánta Boglárka Réka 2.c, 2./Szurgent Kimberli 2.c, 3./Virág Nikolett 2.a, 
1./Somosi Bettina 3.b, 2./Almási Enikô 3. b, 3./Papp Daniella 3.a, 
1./Kálmán Péter 4. b, 2./Ombodi Krisztina 4. a, 3./ Kardos Klaudia 4.a.
Matematika verseny: 
1./Fekete Anett 2.a, 2./Budai Zsanna 2.c, 2./Virág Nikolett 2.a, 
3./Kiss Julianna 2.a, 3./Herpai Balázs 2.a, 
1./Balog Mihály 3.a, 2./Kiú Sándor 3.a, 3./Bak Erika 3. b, 
1./Kozák Emese 4.b, 2./ Domokos Szabolcs Bence 4.b, 3./Tóth Alexa 4.b.
Környezetismeret verseny: 
1./Sánta Boglárka Réka 2.c, 1./ Budai Zsanna 2.c, 2./Virág Nikolett 2.a, 
3./Fekete Anett 2.a, 3./ Kiss Julianna 2.a. 
1./Nyíri Csenge 3.b, 2./Egeresi Valentina 3.b, 3./ Almási Enikô 3.b, 
1./ Kovács Dániel 4.b,  2./Turbucz Ákos 4.b, 3./ Kozák Emese 4.b.
Olvasási verseny: 
1./Fekete Anett 2.a, 2./ Sánta Boglárka Réka 2.c, 3./Virág Nikolett 2.a, 
1./Török Diána 3.a, 2./ Keresztesi Márk 3.a, 3./ Széll Petra 3.a, 
1./Kozák Emese 4. b, 2./Ombodi Krisztina 4.a,  3./Tóth Alexa 4.b
 Május 29-én a TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás címû nyertes pályázatnak köszönhetôen 

Tehetségnap zajlott az iskola falai között. 
A matematika tantárgyból legtehetségesebb 45 általános iskolai tanuló érkezett Békésrôl, Bé-

késcsabáról, Mezôberénybôl, Bucsáról, Szeghalomról, Dévaványáról, Vésztôrôl és részt vettek a 
helyi kis matematikusok is. A gyerekeknek dr. Pósa Lajos, tehetséggondozással foglalkozó mate-
matikus és tanítványai tartottak foglalkozásokat. A rendezvény célja az érdeklôdés felkeltésén és 
egymás megismerésén túl az volt, hogy felkutassák az igazán „csillogó” tehetségeket, felkarolják 
ôket, hogy további tehetséggondozásban részesülhessenek.

Varga Mária
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Nyári intelmek
Minden évben a nyár beköszönte elôtt felhívjuk a figyelmet a 

vízibalesetekre, melyek sokszor tragikus kimenetelûek lehetnek. Szeg-
halom illetékességi területén nem jellemzô, de minden évben elôfordul, 
hogy a fürdôzô vagy csónakázó élete csak a szerencsén múlik. A vízi tra-
gédiák nem csak mélyvízben történhetnek. Kisgyermekek, mozgásban 
akadályozott, vagy ittas személyek akár bokáig érô vízben is komoly baj-
ba kerülhetnek.  Sokszor az elégtelen úszástudás, a saját képességek túl-
becsülése, a hirtelen kifáradás, illetve a felhevült testtel való vízbe ugrás 
okozza a bajt. Máskor a biztosan úszó személy váratlan helyzetbe kerül-
het a folyószakasz túl erôs sodrása miatt. Ha fuldokló személyt látunk, 
haladéktalanul hívjunk segítséget és csak megfelelô tapasztalat birtoká-
ban kezdjük el a kimentést! Ha a segítség nem érkezik idôben, az oxi-
génhiány miatt károsodnak az idegsejtek, maradandó agykárosodás vagy 
halál is bekövetkezhet. Gyermekeinkre fokozottan ügyeljünk és legyünk 
tekintettel mások biztonságára is! Csak kiépített fürdôhelyeken szabad 
fürödni! 6 éven aluli, illetve 14 éven aluli úszni nem tudó gyermekek 
csak felnôtt kíséretében fürödhetnek vízparton! Akik nem a kijelölt he-
lyen fürödnek, szabálysértést követnek el, ezért pénzbírságra számíthat-
nak. Ami nagyon fontos, hiszen - ma már szinte mindenki rendelkezik 
mobiltelefonnal- a segélyhívó számok legyenek elmentve!

Általános segélyhívó: 112 Mentôk: 104 Tûzoltók: 105 Rendôrség: 107 
A Szeghalmi Rendôrkapitányság ügyelet: mobil: 06/30/633-7195 Szegha-
lom vezetékes: 06/66/371-555 Körösladány KMB.: 06/30/633-7198
Fontos tudni:
-  A nyári melegben, a nappali órákban lehetôleg senki ne sportoljon, 

a ruházata pedig legyen szellôs! 
-  Fokozottan ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra, lehetôség sze-

rint friss ivóvíz formájában!
-  Fontos, hogy mindenki tartsa a szülôkkel megbeszélt idôponthoz 

magát! A kalandvággyal kezdôdô csavargásoknak gyakran 
bûncselekmény a vége. Nyaranta megnövekszik az eltûnés miatt 
körözött fiatalok száma.

-  Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltûnô viselkedéssel, értékes 
tárgyakkal! (pl. mobiltelefon, több készpénz vagy ékszer.) Készpénzt 
ne, vagy csak több helyen elosztva vigyünk magunkkal! Ha van bank-
kártya, annak PIN- kódját a kártyától elkülönítve tároljuk!

-  Ha valamilyen esti programban szeretnénk részt venni, oda lehetôleg 
csoportosan, vagy idôsebb személy kíséretében menjünk!

- Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
-  Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel! Ne szálljunk be ismeret-

len autóba, ne engedjünk idegent a lakásba!
-  Szórakozóhelyeken lehetôleg palackozott, alkoholmentes italt 

célszerû fogyasztani. Ne adjunk esélyt arra, hogy akaratunkon kívül 
bármi olyan szert keverjenek hozzá, amivel a cselekvôképességet, 
szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák!

-  A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” életfelfogás könnyen 
vezethet el a kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok kábítószernek 
akár egyszeri kipróbálása is függôséget okozhat! 

-  A diszkóbalesetek, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében a 
bulik után használjuk a tömegközlekedést, vagy taxit! 

-  A hôségben a figyelem olykor lanyhulhat, ezért amikor közlekedünk, 
legyünk mindig fokozott figyelemmel a szabályok betartására!

- Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral ne menjünk vízbe!
-  Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak, meglopnak, akkor hová 

fordulhatunk azonnali segítségért!
Gyôri Judit r. törm. - Szeghalmi Rendôrkapitányság 

Ausztriában jártak a  
Meran-vetélkedô gyôztesei

Ez év tavaszán gróf Meran János halálának 15. évfordu-
lója alkalmából a gyerekek kezdeményezésére nagyszabású 
vetélkedôt szervezett az általános iskola diákönkormányzata.           
A verseny gyôzteseinek jutalma egy hétvégi, ausztriai kirándu-
lás volt.  Almási Vivien, Babecz Brigitta, Kanalas Anikó, Nagy 
Bernadett és Tóth Sarolta 5. a osztályosok – merthogy ôk let-
tek a gyôztesek – három tanár, Kissné Kovács Anna, Lakatos 
Marianna és Jámbor Lajos kíséretével június 4-én vágtak neki 
a több mint ezerkétszáz kilométeres útnak. A jól megérdemelt, 
kétnapos kirándulás sok élményt és felfedeznivalót tartogatott. 
Az elsô meglepetés a Balatonnál érte a gyerekeket, ugyanis 
Jámbor Lajos, a vetélkedô  és a  kirándulás fôszervezôje  útba 
ejtett egy komppal való átkelést a tihanyi révnél. Ezt követôen 
az Ôrségben álltunk meg, ahol évszázados építésû házakat lát-
hattunk eredeti állapotukban a legrégebben lakott települése-
ink egyikén, Szalafôn. Kora estére érkeztünk Szentgotthárdra, 
a szálláshelyre. A nyugovóra térés elôtt a gyerekek még tettek 
egy sétát a városban, ahol Kissné Kovács Anna nemcsak német-
tudásukat, de tájékozódási képességüket is tesztelte. 

Másnap a vetélkedô gyôztesei választhattak, hogy Graz városát 
tekintsük-e meg, vagy túrázáson vegyünk részt. Az alföldön élô kis 
csapat egyöntetûen a schneebergi hegyi program mellett döntött. 
Ezt követôen indultunk el, hogy teljesítsük utunk legfontosabb 
célját, vagyis felkeressük és megkoszorúzzuk a volt Meran-kastély, 
jelenleg iskolánk egykori tulajdonosai, gróf Meran János és neje, 
Almásy Ilona sírját. A sír Graztól mintegy kilencven kilométerre, 
egy gyönyörû alpesi faluban, Seeweisenben, a templomkertben 
található. Éppen az érkezésünkkor kondult meg a templom ha-
rangja. A Meran család tagjainak nyughelyén, egy szépen gondo-
zott síron virágok, valamint lobogó mécses fogadott. Mi lehettünk 
azok, akik évtizedek múltán elsôként róhattuk le kegyeletünket 
Körösladány ifjúsága nevében Hanzi bácsi szüleinek nyughelyé-
nél. Felemelô érzés volt. A koszorú elhelyezését követôen egy 
Körösladány képekben címû könyvet hagytunk a templomban, 
megköszönve ezzel is a sír gondozását. A küldetés teljesítése után 
a csapat hegyi túrára indult tovább. Sílift vitt fel bennünket a 
több mint kétezer méter magas Schneebergre, ahol egy kellemes, 
másfél órás sétát téve gyönyörködhettünk az alpesi tájban. Kissé 
fáradtan köszöntünk el a lenyûgözô hegyes vidéktôl, majd Bécs 
érintésével indultunk hazafelé. Nem mindennapi élményekkel 
gazdagodva a gyerekek egységesen értettek egyet abban, hogy ér-
demes volt a vetélkedôkön részt venni, arra alaposan felkészülni, 

mert a tudás messzire el-
vihet. Nemcsak kilomé-
terekben, hanem a világ 
megismerésében is

A körösladányiak a
Meran-sírnál
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Összetartozás... 
Szép szó, de sajnos igen kevesen tudják érzékelni, mit is jelent iga-

zából. Gondolhatunk tágabb fogalomra is, mint például Körösladány 
városa. Mennyire összetartó a mi településünk? Nos, elmondha-
tom, hogy a szürke hétköznapok között, ha nem is sûrûn, de néha 
akadnak kiemelkedôbb napok, amik színesítik életünket. Ilyen volt 
a nemrégiben megrendezett Henkel-majális is. Ezen a napon azért 
kimozdulunk otthonról, találkozunk rég nem látott rokonokkal, ba-
rátokkal, volt osztálytársakkal, valamint szert tehetünk új ismertsé-
gekre is. Ez bizony már valamilyen szinten összetartozás. Lehetnek 
különbözô csoportokban, szûkebb családi körökben, vagy épp sze-
relmi életünkben. Ehhez hasonló csoportokat lehetett látni ezen a 
napon is. Ilyenkor félrerakjuk a gondokat, problémákat és arra pró-
bálunk összpontosítani, hogy igazán jól érezzük magunkat. Láttam, 
ahogy önfeledten mulattak a baráti csoportok, másokat, amint csa-
ládi történeteket mesélnek rokonoknak, valamint a szerelmes párok 
turbékolását. A minap viszont szem- és  fültanúja lehettem egy igazán 
összetartozó párnak. Napsütéses délután volt, és egy idôs házaspár 
próbálkozott a sétálással. Hogy miért csak próbálkozott? Mert a férj 
két bottal is alig-alig bírt járni. A nénin is látszott, hogy nehezére esik 
minden egyes lépés. Mégis próbált segíteni beteg férjének, támasza 
akart lenni. Nem is mondott neki mást, csak annyit:  - Nyugodj meg, 
drágám, nem kell sietni. Nem hajt a tatár!  - Ekkor jutott eszembe az 
összetartozás. Mennyit is jelenthet számunkra, és mégis sokszor csak 
elnézünk mellette. Az idôsek tisztában vannak a szó jelentésével, vagy 
épp súlyával. Mi is tudni fogjuk ilyen idôs korban???

Szitás Erika

Tavaszi zsongás a Körösladányi 
„Ôszikék” Nyugdíjas klubnál
Klubunk tagja az Észak-Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek 

Egyesületének, melyet 11 település 17 klubja alkot. A Békés Megyei 
Önkormányzat által kiírt kistérségi pályázaton  „Nyissuk ki az abla-
kot!” címmel támogatást kaptunk.  Ennek keretében áprilisban  az 
egyesület vezetôsége Mohácson 3 napos képzésen vett részt, ahol a 
készségek fejlesztésével, a pályázatírás, a gazdálkodás, az adminisztrá-
ció és az informatika  témakörében kaptunk új, hasznos ismereteket. 
A sikeres pályázat írója Hunya Karola volt.

- Május 20-án a vadászházban rendeztük meg a IX. Kistérségi 
Nyugdíjas Klubok találkozóját, melyen közel 200 fô vett részt. Amíg a 
sátrakban készült az ebéd, addig a nagyteremben a meghívott klubok 
tagjai léptek fel. Nagy sikert aratott a Szeghalmi Népdalkör mûsora, 
a vésztôi Kovács Jánosné, és klubtagjaink, Kajó József népdalaival, 
Kádár Ferenc tárogatójátékával és Soós Imre szavalatával. Felléptek 
a Békéscsabai Színi Stúdió növendékei is, Seregi Zoltán vezetésével. 
Fergeteges hangulatú mûsorukat ebéd, nótázás és tánc követte.

- A június elsején Szegeden megrendezett Dél-Alföldi régiós vers-
mondó versenyen Soós Imre, az „Ôszikék” Nyugdíjas Klub tagja az 
elsô helyen végzett.

Jónás Sándorné,
az ”Ôszikék” klub titkára

KÖRÖSLADÁNYI
ÉVFORDULÓK

195 évvel ezelôtt, 1815-ben született Gyôrben KRAUSZ ZSIG-
MOND (SIMEON KRAUSZ) zsidó származású kereskedô és újság-
író, a magyar ortodoxia jeles képviselôje. Nagyapja Schick Ábrahám 
gyôri rabbi volt. ~ az 1850-es években telepedett le Körösladányban, 
ahol a gróf Wenckheim földbirtokos család védnöksége alatt sike-
res bérlô és szállító lett. Az 1850-es években az ô vezetésével ala-
pították meg a körösladányi hitközséget és az elemi iskolát, 1860 
táján pedig zsidótemetôt létesítettek a Dévaványai út mellett. Krausz 
jelentôs szerepet vállalt a helyi zsinagóga létrehozatalában. Az 1882-
ben létesített zsidó népiskola elsô tanítója ~ fia, Krausz Dávid volt 
(1889-ig). A Magyar Zsidó címû elsô magyarországi ortodox folyó-
iratot és német mellékletét szerkesztette 1868-tól 1870-ig Pesten. 
Az 1869-es zsidókongresszus kiemelkedô egyénisége volt. (Beszédei 
a kongresszus aktáiban olvashatók.) Az ortodox hitvilág álláspontjá-
nak érvényesítésére megalakult Hitôr Egylet egyik vezetôjeként több 
konstruktív javaslatot tett a zsidóság egységének megteremtésére, 
többek között két kongresszus összehívására, külön-külön a régi és 
az új irányzat számára. Kisebbségi elôadóként tagja volt annak a 36 
fôs bizalmi testületnek, amelyet 1868. február 16-ára Budára kére-
tett báró Eötvös József kultuszminiszter, hogy megbeszélje velük a 
következô évre összehívandó kongresszus részleteit. Körösladányban 
halt meg 1874-ben.

85 évvel ezelôtt, 1925. február 13-án született Esztergomban RE-
VICZKY JÁNOS hídépítô mérnök, a szabadszereléses feszített beton 
hídépítési technológia bevezetôje, a körösladányi Sebes-Körös-híd 
tervezôje.

A Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte diplomáját. 1950-
tôl az UVATERV tervezôje. 1962-tôl irányító tervezô, 1971-tôl 
szakosztályvezetô. 1988-tól a Civil Hídbizottság tagja volt.  Elismeré-
sei: Eötvös-díj (1977), Állami-díj (1978). Fôbb munkái: Sárospatak, 
Bodrog-híd (1958-59), Szentgotthárd, Rába-híd (1961), Eszter-
gom, Kis-Duna-híd (1964), Kunszentmárton, Hármas-Körös-híd 
(1974), Köröstarcsa, Kettôs-Körös-híd (1976), Körösladány, Sebes-
Körös-híd (1977),  Doboz, Kettôs-Körös-híd (1979), Szolnok, 
Szent István Tisza-híd (1988-92), Esztergom, Mária Valéria Duna-
híd (2001) stb. 

75 évvel ezelôtt, 1935-ben halt meg Körösladányban vitéz 
Gáspataki GASKÓ BÉLA gyógyszerész. Tiszalúcon született 1892-
ben. Fôiskolai tanulmányait a kolozsvári egyetemen végezte. Báton 
kezdte meg gyógyszerészi pályáját, késôbb Kézdivásárhelyen élt és 
praktizált. Az elsô világháborút az orosz fronton küzdötte végig. Ott 
szerzett sebesülése miatt 50 %-os rokkantként bocsátották haza. 
(Kitüntetései: Kisezüst és bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt 
és sebesülési érem.)1922-ben Körösladányban telepedett le, és a 
Kígyó (volt Szentháromság) patika vezetô gyógyszerésze lett. Több 
éven át aktív tagja volt a községi képviselôtestületnek. A helyi Tûzoltó 
Testület alelnöki tisztségét is betöltötte.

Felesége, Velez Rózsa (1892, Komárom – 1972, Körösladány), a 
helyi háziipari szövetkezet bedolgozója. Ô volt az egyik életre hívója a 
MANSz (Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége) körösladányi cso-
portja szervezésében létesített szövôdének. Fia ~ László (+1971). 
Hamvaik a debreceni családi sírboltban nyugszanak. (Forrás: Békés 
megyei fejek.)

Turbucz Zoltán



A lovagkor életét felidézô egyesület 
alakult Körösladányban

Ez év májusában a Békés Megyei Bíróság nyilvántartásba vet-
te, s ezzel hivatalosan is megalakultnak tekinthetô a Nadányi 
Hagyományôrzô és Vívó Egyesület. A tagsága jelenleg 13 fôt szám-
lál, amelyben nagy örömünkre mindkét nem képviselteti magát. 
Legfôbb céljaink között szerepel Körösladány, nem utolsó sorban 
Magyarország történelme 13-16. századi hadviselési szokásainak, 
népi hagyományainak megôrzése, mûvelése és népszerûsítése, to-
vábbá régi népi mesterségek bemutatása az ország bármely részén, 
hagyományôrzô rendezvények és fesztiválok keretein belül. Akik 
kíváncsiak ránk, megtekinthetik rendszeres gyakorlatainkat, ame-
lyeken középkori kódexek szabályai szerint, korhû jelmezekben, 
illetve korhû, de tompa fegyverekkel vívásoktatás, valamint bajvívás 
szerepel. Emellett fontosnak tartjuk a középkori táncok mellett az 
öltözködés, a különféle viseletek, vagy éppen a gasztronómia szo-
kások megismertetését is. Lelkesen készülünk a soron következô 
Körösladányi Napokra is, melynek alkalmával a helyi lakosok is 
megismerkedhetik tevékenységünket. Egyben várjuk mindazok 
érdeklôdését, akikben kedvet ébresztettünk bemutatónkkal egy 
mára már elfeledett kor és kultúra felidézése iránt. (Elérhetôségeink: 
nadanyihve@gmail.com, illetve +36-30-262-15-57.)

Csákvári József elnök

3 Az 1-ben
KÁbeLTÉVÉ - InTeRneT - TeLeFOn

Ladány tévé, az Ön televíziója.
MI HeLYben VAGYUnK!

Ha többet szeretne megtudni
Körösladányról:

www.korosladany.hu

Közérdekû telefonszámok: 
Körösladány Város körzeti- és

gyermekorvosainak elérhetôsége
hétköznapokon 7-15 óráig, sürgôs esetekben:

Dr. Kovács zoltán 06-30/529-53-93
Dr. Téren Tibor 06-30/246-80-82 

Dr. Kovács Gábor 06-30/ 249-09-49

Orvosi ügyelet (Szeghalom):  66/371-234 
Rendôrség (Szeghalom):  66/371-555

Ügyeletes rendôr: (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
Csôtörés-ügyelet: 66/371-447, 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

„Körösladány? 
– Ezt megjegyzem!”

Május 29-én Tiszafüreden, a Zöldgömb Sport Klub rende-
zésében zajlott le a XIII. TISZA-TÓ KÖR. Iskolánk hat tanu-
lóval vett részt a sporteseményen: Kovács Szilvia (7./a), Pályi 
István (7./a), Fülöp Krisztián (7./a), Kajó Attila (7./a), Gál Ro-
land (6./b), Kálmán Mihály (8./b). Az 1 km-es futásban Ko-
vács Szilvia 1., Pályi István 2. helyezést ért el korosztályában. 
A felnôtt mezônyben az ôket kísérô Kiss Károly pedagógus 
két számba nevezett. 10 km-és futásban 1. helyen, majd ezt 
követôen a 70 km-es kerékpáros távon szintidô alatt, 2 óra 52 
perccel  ért célba. A képek megtekinthetôk a http://href.hu/x/
cfvg link alatt.

A versenyre többek között Szigetszentmiklósról is érkezett 
egy csapat, akik a 25 km-es váltó bemelegítéseként szintén 
elindultak 1 km-en. A befutó után a csepel-szigeti testnevelô 
magához intette az ezüstérmes Pályi Pistit és megkérdezte:

- Honnan jöttetek ti, hogy megvertétek a gyerekeimet?
- Körösladányból – válaszolta Pistink mosolyogva.
- Körösladány? Ezt megjegyzem…

Körösladányi Hírmondó
Közérdekû információs lap

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata,
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Dr. Asztalos Miklós Mûvelôdési Ház
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