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amelyet 2010. május 21-én (pénteken) 16.00 órától,
rendezünk meg a művelődési ház előtti téren.
Programok:
16.00: Tücsök Peti és Hangya Levi gyermekműsora
17.00: Ünnepélyes megnyitó
17.15: Rajzpályázat-díjátadás
17.00: Mazsorett műsor
18.00: Putnoky Dalma és Székely Ilona előadása
19.00: Megasztár- előadás (meglepetés)
20.00: Peller Anna magyar nótákat és sváb dalokat
énekel
20.40: Tűz-show
21.00: Roy&Ádám műsora
21.00: Tombolasorsolás
22.00-02.00: Utcabál a Melodyland együttessel,
közben 23.00: Tűzijáték
További programok:
16.00-19.00: Dotto városnéző kisvonat (díjtalan)
16.00-20.00: DAKAR autóversenyzők, autó- és
kamion- bemutató, élménybeszámoló.

Pályázati felhívás
KÖRÖSLADÁNY VÁROS
FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ismételten pályázati lehetőséget nyújt
szociális tevékenység, nevelés, oktatás,
kulturális tevékenység, kulturális örökség
megóvása, sport, közrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás feladatokat folytató szervezetek, alapítványok támogatására.
A pályázati formanyomtatvány átvehető
a Mező és Társa Bt. irodájában,
5516 Körösladány, Kossuth u. 1. alatt.
A pályázatok benyújtási határideje:
2010. május 31.
A KÖRÖSLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
kéri Önöket, hogy a 2010-es évben is
támogassák közalapítványunkat
adójuk 1 %-ával!
Adószámunk: 18389887-1-04
A Közalapítvány Kuratóriuma

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Körösladány Város lakosságát
az immár kilencedik

Részvételükre számítunk és jó szórakozást kívánunk!
Gyárvezetés

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 célkitűzéseit, munkáját! Körösladányban az 1 %-os támogatások fogadására jogosult szervezetek adószámát megtalálhatják a Körösladányi
Hírmondó legutóbbi számában, Körösladány honlapján
(www.korosladany.hu) vagy érdeklődhetnek a 474-041-es
telefonon.
Minden adózót kérünk, hogy éljen felajánlási lehetőségével!

Emlékezés

Választási eredmények
Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési
képviselők 2010. évi általános választásának első fordulóját 2010. április 11-ére tűzte ki. Békés megye 4. számú
szeghalmi körzetében az első forduló érvényes és eredményes volt. A választókörzet országgyűlési képviselőjelöltjei között a legtöbb szavazatot Farkas Zoltán,
a FIDESZ-KDNP jelöltje kapta, ami azt jelenti, hogy a következő választási ciklusban Ő képviseli körzetünket az
Országházban.
A képviselő úrnak ezennel is gratulálunk és eredményes
munkát kívánunk!
A választás eredményei (4. számú körzet, Szeghalom
összesített):
1./Farkas Zoltán FIDESZ-FDNP 12.414 szavazat, 56,97%
2./Séllei Zsigmond Jobbik Magyarországért Mozgalom
4.021 szavazat, 18,45 %
3./ Veress József MSZP 3.884 szavazat, 17,82% ,
4./ Dr. Farkas Beáta független 1.473 szavazat, 6,76%
Körösladányban az alábbi helyeken működtek szavazókörzetek: 1. számú szavazókör: Barátság Tsz, 2. számú
szavazókör: volt kosárfonó üzem, 3. számú szavazókör:
központi óvoda, 4. számú szavazókör: városi könyvtár,
5. számú szavazókör: családsegítő központ, 6. számú
szavazókör: újladányi óvoda.
A körösladányi választókörzetek eredményei:
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Mindig fájó, amikor
lakostársainktól búcsúzunk. Most két
olyan férfira emlékezünk, akik a
közelmúltban hunytak el, akik
különböző módon, de egyaránt sokat tettek szeretett szülőföldjükért,
Körösladányért.
- Földi Imre Körösladány, Simai út 12/1. szám alatti
lakos, városunk nagylelkű támogatója, 2010. márciusában, 88 éves korában hunyt el.
Imre bácsi, aki magángazdálkodó, majd a helyi szociális otthon gondozója volt, végrendeletében vagyonát,
ingatlanát és jelentős pénzösszeget, adományozott
városunknak.
- Ombodi Sándor Körösladány, Dózsa út 43/2. szám
alatt lakott. Körösladányban született. Annak ellenére, hogy munkásságát főként Szeghalmon és Békéscsabán, különböző vezető állásokban fejtette ki, szülőhelyének fejlődését is szívügyének tekintette. Jelentős szerepet vállalt a körösladányi baromfitelep létrejöttében, tenyészállatok kihelyezésében, és az állattartók támogatásában. Mindig segítőkész volt, aki
nyugállományba vonulását követően is mindenkinek
készségesen segített. Körösladány Város Önkormányzatának felkérésére a Körösladány Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztét is szívvellélekkel, eredményesen látta el. Sanyi bácsi, aki Szeghalom Város Díszpolgára kitüntetésben is részesült,
85 éves korában 2010. áprilisában hunyt el.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
Körösladány Város Önkormányzata

Defibrillátort adományozott
a Henkel
A Henkel Magyarország Kft. három defibrillátor
készüléket helyezett el Békés megyében. Az egyik
készülék egy békéscsabai egészségügyi intézményben, a Lencsési úti orvosi rendelőben, míg a másik
kettő a vállalat körösladányi folyékony mosó- és háztartási tisztítószereket előállító gyárában található. A
hordozható berendezéseket akkor is lehet használni,
ha az utcán következik be valakinél szívleállás. Mindkét helyszínen több hozzáértő személy lesz, aki használni tudja majd a készüléket, mert a Henkel életmentői és újraélesztési képzést is finanszíroz hozzá.
Magyarországon, évente 20-25 ezerre tehető azoknak
a száma, akik hirtelen szívleállás miatt veszítik el életüket. A tragédia azonban sok esetben elkerülhető, ha
a rosszullétet időpontjában, elérhető közelségben van
egy életmentő készülék. A defibrillátor használata
nem feltétlenül igényel orvosi szaktudást és jelenlétet. A hordozható, kompakt defibrillátor készülékek
használata egyszerű, mégis életek megmentésére képes.
A Henkel Magyarország Kft. hét életmentő készüléket
vásárolt azoknak a településeknek, ahol telephelyei
vannak Magyarországon.

Önkormányzati hírek
Körösladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete
legutóbbi, április végi ülésén vitatta meg és fogadta el 2009. évi
zárszámadását. Az éves teljesítés bevétele 1.470.659.000,-Ft (a
terv 94%-a), kiadási oldala 1.273.390.000,- Ft (a terv 81 %-a).
A legfontosabb számadatokon túl nézzük, mit sikerült az önkormányzatnak elérnie a mögöttünk hagyott esztendőben!
Az önkormányzat intézményei - az iskola, az óvoda, a szociális
intézmény és a közművelődési intézmények - a koránt sem kívánság-költségvetésük ellenére is - magas színvonalon működtek,
melyet több országos szintű szakmai elismerés is igazol. Az önkormányzat gondoskodott a szociálisan rászorulókról. Több mint
130 embert foglalkoztatott közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatás keretében. A Víziközmű Intézmény gondoskodik a város közterületeinek, illetve közintézményeinek karbantartásairól. A Polgármesteri hivatal naponta 8-12-ig, a polgármester úr személyes
fogadóidejében hétfőnként 8-12 óráig várja az ügyfeleket. Sokan
„csak” a beruházások megvalósítását tekintik eredménynek, holott több olyan tevékenység folyik, melyek városunk lakóinak
szükségleteit, kényelmét szolgálja.
Néhány adalék ezekhez:
Mint említettük, a közhasznú és közcélú munkák szervezésével
szinten tudja tartani a munkanélküliséget (bár azt jelentősen
csökkenteni saját erejéből nem sikerülhet), beiskolázási támogatás nyújt minden tanulónak, egyszeri fűtési támogatást ad a rászorultaknak, lakásépítési-vásárlási támogatást biztosít. Gondoskodik az elhasználódott utak és járdák karbantartásáról. Támogatást nyújt a továbbtanulók támogatására. (BURSA UNGARICA
program.) A fentiek kiragadott példák, ezen kívül számos egyéb
szolgáltatást is biztosít. Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a
különféle Európai Uniós pályázatokon, melyeknek köszönhetően a
közeljövőben alapvetően fejlődhet kisvárosunk arculata. Az alábbiakban a legjelentősebb, 2009-es pályázatokat és eredményeket
mutatjuk be:
Az iskola épületének akadálymentesítése: A kivitelezés
folyamatban, várható átadás 2010. Tartalma: a gimnáziumi épület komplex akadálymentesítése, az emeleti szinten akadálymentes vizesblokk kialakítása, liftépítés. A beruházás összköltsége
16.579.980,- Ft, melyből EU támogatás 12.345.523,- Ft.
Új óvoda és bölcsőde építése: A kivitelezés folyamatban,várható átadás 2010. Tartalma: 7 óvodai és 2 bölcsődei csoportszoba. Az óvodai rész 190 fő, a bölcsődei 30 fő számára készül. Az étkezési ellátás az iskolai konyháról történik. A beruházás
összköltsége: 230.162.564,- Ft, melyből EU támogatás
200.000.000,- Ft.
Iskola-felújítás: A kivitelezés folyamatban, várható átadás
2011. Tartalma: infrastrukturális fejlesztés: (a két épület komplex
akadálymentesítése; víz- és hőszigetelés; ablakok és belső nyílászárók cseréje, hőszigetelt üveggel való ellátása; új válaszfalakkal
kistermek, fejlesztő szobák, szertárak kialakítása; a padozatok
cseréje; új főbejárat kialakítása; a gyógypedagógiai tagozat öszszekötése a többségi iskolával; orvosi szoba, klubhelyiség, szerverszoba, sószoba kialakítása; az informatikai és kommunikációs
technika komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása; a tankonyha korszerűsítése; új előtér létesítése; zsibongó kialakítása; fedett-nyitott közlekedő kialakítása a két épület között; tetőtér beépítéssel szaktanterem és az
igazgatási rész kialakítása; tető-, tetőfedés és bádogozás felújítása; kertépítészeti munkák a kastélyhoz igazítottan; a belső téri
helyiségek szellőztetése; a padlófűtés kiépítése; az emeletes
épület akadálymentesítése; az étkező bővítése (60 főről 120
főre); a konyha átalakítása, bővítése, korszerűsítése, szellőzés
technikájának kialakítása.)
Tartalomfejlesztés: TÁMOP- kosárból szolgáltatások igénybe
vétele, különös tekintettel a multikulturális tartalmak beépítésére,
a hatékony tanuló-megismerési technikákra, az árnyalt értékelés
alkalmazására, a kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagok beszerzésére.

Eszközbeszerzés: 4 tanterem iskola-bútorokkal való ellátása,
konyhai berendezések, eszközök beszerzése. Későbbiekben a
TIOP-pályázat keretében az infokommunikációs eszközök:
(számítógépek, digitális táblák, projektorok stb.). A beruházás
összköltsége: 513.537.576,- Ft, melyből EU támogatás
487.860.697,- Ft. (A gimnáziumi épület már elkészült.)
A katolikus templom melletti régi parókia felújítása szociális szolgáltatás üzemeltetésére. A pályázat nyert, szerződéskötés folyamatban van. Tartalma: a szociális alapszolgáltatásokból az utcai szociális munka bevezetése, a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti alapellátásokból a gyermekjóléti szolgálat magasabb szintű megvalósítása; funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás
nyújtásának megfelelően; infrastruktúra-fejlesztés, rekonstrukció;
szükséges eszközök, gépek beszerzése; a beruházással érintett
épület komplex akadálymentesítése; tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség. Plusz tevékenységek: időszakos gyermekfelügyelet; gyermeknevelést segítő szolgáltatásokat nyújtó gépkocsi
beszerzése. A beruházás összköltsége: 109.359.500,- Ft, melyből EU-s támogatás 98.522.072,- Ft.
Művelődési ház felújítása: A kivitelezés folyamatban, várható
átadás 2010. Tartalma: a művelődési ház épületének felújítása a
tetőszerkezet teljes cseréjével és a födém megerősítésével. Fűtéskorszerűsítés és a nyílászárók cseréje az energiatakarékossági
és a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. Az épület
fizikai akadály-mentesítése, az elhasználódott és balesetveszélyes
járdák és beltéri burkolatok felújítása, ifjúsági szoba kialakításra.
A települési civil szervezetek önkéntes munkájával a művelődési
ház környezetében lévő zöld terület megújítása. A beruházás
összköltsége 56.382.488,-, ebből EU-s támogatás 50.000.000,Ft.
Szennyvízcsatorna-hálózat építés II. ütem: Körösladány
szennyvízhálózatának teljes kiépítése, szennyvízkezelő telep bővítésével. Jelenleg az előkészítési munkák zajlanak, melynek összköltsége 60.775.000,- Ft, ebből EU-s támogatás 51.658.750,- Ft.
A tervek elkészülte után lehet kiírni a közbeszerzési eljárást a
kivitelezésre. A beruházást 2014. év végéig kell befejezni.
Városi örökség megőrzése: (szerződéskötés folyamatban)
Tartalma: a település központi részének felújítása: díszburkolatos
járdaépítés a könyvtártól a postáig, padok, közvilágítás fejlesztése, szemetes edények elhelyezése, a zöldterület felújítása. A
Polgármesteri hivatal és volt orvosi rendelő felújítása, a ravatalozónál a parkoló felújítása, a Petőfi téren térfigyelő kamerák elhelyezése. A pályázat teljes beruházási költsége 88.706.206- Ft.,
támogatás 79.835.585- Ft. A beruházás 2010-2011 évben valósul
meg.
Belterületi úthálózat fejlesztés: (elbírálása folyamatban)
A Táncsics és a Rákóczi utcákon új burkolat építése, a Hunyadi és
Batthyány utcák burkolatának felújítása.
A benyújtott pályázat teljes beruházási költsége 196.728.026Ft. A támogatás - sikeres elbírálás esetén - 177.055.223- Ft.
Csapadék-vízelvezető rendszer rekonstrukció: (elbírálása
folyamatban) Körösladány belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása. A benyújtott pályázat teljes beruházási költsége 85.210.031-Ft. A támogatás - sikeres elbírálás esetén76.689.030- Ft.
A fenti - nem teljes - felsorolás mellett fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Körösladány Város Önkormányzata a 2009. évben
nem vett fel hitelt, nincs adóssága, elmúlt évi pénzmaradványa
meghaladja a 180.000.000,- Ft-ot.
A 2009. évi zárszámadásról részletes kimutatást olvashatnak
Körösladány Város honlapján.
www.korosladany.hu

KÖZLEMÉNY
Körösladány Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága, majd Képviselő-testülete a 2009es év költségvetésének végrehajtásáról szóló III.
negyedévi tájékoztató megtárgyalása során, november közepén szembesült azzal a ténnyel, hogy
szeptember 30-ig az általános iskolánál a dologi
kiadások az éves előirányzat 99 %-át érték el, míg
az intézmény finanszírozás 90 %-os teljesítést mutatott, a tájékoztató időpontjába pedig már gyakorlatilag elköltötte az összes pénzét.
Ezzel szemben az év során nem kaptunk jelzést az
intézménytől arról, hogy gazdálkodásával gond
van, nem teljesülnek bevételei, kiadásai pedig meghaladják az előirányzatait. (Előirányzat: az a tervezett pénzmennyiség, amelyből az adott évben az
intézmény gazdálkodni köteles.)
A képviselő-testület -reagálva a kialakult helyzetre
- átcsoportosításokat hajtott végre, az intézmény
működőképességének biztosítása és a munkabérek
kifizetése érdekében. 20.000.000.- Ft keretet hagyott jóvá, az ÁFA növekedése miatt pedig
1.700.000.- Ft kompenzációt biztosított.
A helyzet ekkor nagyon reménytelenek tűnt, de a
pénzügyi csoport a könyvelés ellenőrzése során
jelentős hibát tárt fel (téves befizetést), mely alapján lehetőségünk nyílt 8.068.356.- Ft visszaigénylésére az Államkincstártól. Ez az összeg 2009. december 23-án megérkezett számlánkra, ezzel csökkent
az intézmény részére nyújtott, előirányzaton felüli
támogatás.
Tovább csökkentette a túllépést, hogy ekkor már az
iskola vezetése is belátta a helyzet tarthatatlanságát és igyekezett segíteni a helyzet mielőbbi megoldását. A bevételei beszedését felgyorsította, illetve költségcsökkentő intézkedéseket hajtott végre.
Összességében az intézmény a 2009-es évet végül
7.087.762.- Ft olyan önkormányzati kiegészítő támogatással zárta, amelyet az önkormányzat az intézmény működőképességének megőrzése érdekében az eredeti és módosított előirányzatokon túl

biztosított. Az intézmény tehát túllépte az előirányzatát - azaz túlköltött-, amire nem kért engedélyt
és ezzel megszegte a képviselő-testület rendeletét.
Az előállt helyzet tisztázására belső ellenőri vizsgálatot rendelt el a polgármester.
A belső ellenőri jelentésből megállapítható, hogy
sérültek ugyan a pénzügyi, gazdasági szabályzatokban foglalt előírások, de összességében az intézménynél olyan jellegű szabálytalanságok nem történtek, amelyek büntetőjogi személyi felelősséget
alapoztak volna meg. Amennyiben ilyen előfordult
volna, a belső ellenőrnek ezt kötelessége lett volna
jelezni. Az önkormányzat könyvvizsgálójának véleményét is kikértük. A könyvvizsgáló jelentése alapján megállapítható, hogy bár szakmailag az előirányzatok felhasználása megalapozott - tehát az
elköltött pénz az iskolára lett fordítva -, ennek ellenére az intézményvezető semmilyen esetben nem
lépheti túl a részére meghatározott előirányzatokat, mert az intézmények felelőtlen gazdálkodása
összességében akár az önkormányzat pénzügyi ellehetetlenüléshez, eladósodásához is vezethet.
A képviselő-testület tagjai a tényekre való tekintettel, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét, Tiszainé Rudner Judit
igazgatót figyelmezteti, hogy vezető megbízatásának időtartama alatt a képviselő-testület által meghatározott költségvetési kereteket tartsa be, ellenkező esetben a szükséges felelősségre vonást kezdeményezni fogja.
Ez a döntés semmilyen egyéb jogkövetkezménnyel
nem jár, de megszorítással igen. Az intézményvezetőnek az ez évi költségvetéséből ki kell gazdálkodnia a tavalyi hiányt.

Tisztelt Körösladányiak!

megsérüljön, ezért mindazokat a fákat , amelyek
gyanúsak, ki fogjuk vágni, vagy meg fogjuk csonkolni. Nem maradnak üresek ennek ellenére sem
parkjaink, hiszen minden évben rengeteg magot és
csemetét ültetünk, hogy pótoljuk a veszteségeket.
Ezen túlmenően van még egy körülmény, ami sajnos ép, egészséges fák, kivágására is kötelez bennünket. Ez pedig a település rendezési terve. Ennek
értelmében a Garibaldi és a Petőfi téren a postától
a könyvtárig egységes gömbkőris-fasort kell telepíteni. A telepítés már 2007-ben elkezdődött. Azóta
pótoltuk a kiszáradt, kitördelt példányokat is.
2010-ben pályázati pénzből elkezdődik a városközpont felújítása, térburkolása, a világítás korszerűsítése, bekamerázása, parkosítása.
Az ősszel tehát kivágásra kerülnek az ezen a szakaszon található mindazon fafajták, amelyek nem
illeszkednek a tervhez, hogy a helyüket gömbkőrisek foglalják el.

Mindenkit örömmel tölt el, amikor tavasszal
kizöldülnek, virágba borulnak a fák, cserjék. Városunk szerencsésnek mondható, hiszen látványos
parkkal, hatalmas zöld területekkel rendelkezünk,
ami különösen hangulatossá teszi Körösladányt
nyáridőben. Sajnos, a fák nem csak örömöt, gondot
is okoznak, mint minden élőlény, egyszer megbetegedhetnek, vagy elöregszenek és elpusztulnak.
Az óriási odvas, szúette fák pedig nagy veszélyt
jelentenek, mivel kidőlhetnek, kettétörhetnek.
A kiszáradt, olykor mázsányi súlyú magasról lezúduló ágak szintén félelmetes rombolásra képesek.
Egy-egy vihar alkalmával mindez bebizonyosodik,
mert mindig történik valami váratlan dolog. Például
tavaly a piactéren zuhant két faház közé egy tekintélyes méretű fatörzs. Közterületeinken különösen
elővigyázatosnak kell lennünk, hogy elkerüljük a
baleseteket. Nem kockáztathatjuk meg, hogy bárki

KÖRÖSLADÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester

Közlemény

Körösladány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete legutóbbi ülésén
a „Körösladányért” kitüntetést

Turbucz Zoltánnak,

az általános iskola nyugalmazott igazgatóhelyettesének adományozta.
A kitüntetés átadására a 15. Körösladányi
Napok keretében kerül sor.

Körösladányi együttes sikere
a MAMF-on

2010. március 27-én a köröstarcsai Szabó Károly Művelődési Házban második alkalommal rendezték
meg a MAMF (Megyei Amatőr Művészeti Fesztivál)
tehetségkutatóját. A sorsolás után 11 zenekar mutatkozott be. A könnyűzenei előadóknak zenei stílusa igen
széles skálán mozgott, a blues-tól kezdve egészen a
kemény, modern hardrock-ig. A fellépőket a média
által is ismert zsűritagok értékelték és szakmai tanácsokkal is ellátták. A zsűri tagjai voltak Bajusz Attila (SZIN programszervezője, IHRK stúdióvezető),
Kovács Péter (szabadúszó zenei újságíró, Powerground
Management), Köles Márk (dob és ütőhangszeres előadóművész, az Örömzene Egyesület elnöke) és Szabó
András (a Magna Cum Laude managere). A zsűri véleménye szerint a mezőny ismét erős volt, nehéz volt
értékelni és sorrendet felállítani. Végül az első díjat a
körösladányi DREADFUL PEACE zenekar nyerte. Bővebb információ: http://www.mamf.hu/index.html
elérhetőségek:
www.myspace.com/ dreadfulpeace
ifj. Bojti János

Tájékoztatók

- Ismét megrendeztük az általános iskola Suli-buliját.
Ezúttal a középkorig tekertük vissza az idő kerekét.
Minden vendégnek, támogatónak és közreműködőnek
köszönjük a segítséget, a hozzájárulást, a munkát.
Ennek eredménye a szép, új ebédlő bútor, mellyel
megleptük a gyerekeket.
Jövőre újra találkozunk, új célért a régi összefogással.
Tiszainé Rudner Judit igazgató
- Körösladány Város Önkormányzata a DAOP-413-AB
pályázaton sikerrel vett részt. Ennek alapján a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház épületének felújítása megkezdődött, annak ideje alatt - várhatóan 2010. novemberéig - a művelődési ház zárva tart. Rendezvényei az
általános iskolában, a könyvtárban és a Helytörténeti
Gyűjtemények Házában lesznek. A művelődési ház
munkatársai a Helytörténeti Gyűjtemények Házában
elérhetőek. (Telefon: 66/474-041)
- A KÓRUSOK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁNAK 15. NÉPZENEI MINŐSÍTŐ VERSENYÉN, Orosházán, a Tüköry
Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat diákjai
kiemelkedő közönségsikert arattak. A szakmai zsűri az
Eszterlánc- Kótyomfitty Népzenei Együttest, a Ladányi
Lurkók citerazenekart, valamint Tóth Vivient országos
szinten ARANY minősítésben részesítette. A citerazenekar, illetve Vivien a népzenészek legkiemelkedőbb jutalmát, az ARANY PÁVA díjat is megkapta.

Könyvtári hírek
A városi könyvtár állománya 2009-ben 679 darab könyvvel gyarapodott, 1.332.741,- Ft értékben.
-2010. január 29-én volt a múlt évben meghirdetett Olvasóhernyó pályázat díjkiosztása. 23 gyermek nevezett be a versenybe,
ebből 13 teljesített a kiírásnak megfelelően. A résztvevőknek korosztályuknak megfelelően- 5-5 könyvet kellett elolvasniuk az
általunk meghatározott magyar íróktól.
-Április 8-án az iskola színjátszó csoportja és az Őszikék Nyugdíjas Klub versmondói segítségével megemlékeztünk a Költészet
napjáról.
-Továbbra is működik Csudajó-játszóházunk, melyet minden
hónapban egy alkalommal szombat délután tartunk az érdeklődő
gyerekeknek.
További terveink:
- Májusban újra meghirdetjük az Olvasóhernyó pályázatot.
- Június 22-25-ig nyári játszóházat tartunk a gyerekeknek.
- Július 5-24-ig leltár lesz a könyvtárban. (Ez idő alatt a könyvtár
szolgáltatásai szünetelnek.)
- Augusztus 24-27-ig nyári játszóház.
- Szeptember végén az Olvasóhernyó pályázat eredményhirdetésére kerül sor.
- Október 1-én a Zenei Világnapra emlékezünk.
- Október 26-29-ig őszi játszóházat rendezünk .
- December 11-én Karácsonyi kreativitás felnőtteknek.
(A játszóházi rendezvényeinkre kérjük, hogy a gyerekek előre
jelentkezzenek be!).
Könyvajánlatunk:
Gyerekeknek: Benedek Elek meséi, Andersen mesék, Walt Disney rajzfilmmeséi, Böszörményi Gyula regényei, Thomas Brezina
regényei, Nógrádi Gábor regényei, lovakkal és lovaglással kapcsolatos könyvek, világtörténelmi és természettudományi sorozatok.
Felnőtteknek: Stephenie Meyer: Alkonyat; Új hold; Napfogyatkozás, Susan Elizabeth Phillips könyvei, Jane Moore: Második feleségek klubja. Rácz Zsuzsa: Nesze Neked, Terézanyu!, Jodi
Picault: Törékeny
Ranschburg Jenő: A mélységből kiáltok; Nyugalom gyermekei
Paul Pitchfod: Gyógyító táplálkozás.
Könyvtárunkban olvashatják napilapjainkat, folyóiratainkat, használhatják számítógépeinket, fénymásolhatnak.
Várjuk Önöket!

Versenyfelhívás
Tisztelt lakosok !
A Körösladányi Városszépítő Egyesület a korábbi
évekhez hasonlóan meghirdeti környezetszépítő versenyét.
A verseny célja: magánházak utcafrontja, előkertek parkosítása és balkonok virágosítása.
Új szempont a környezetbe illő kerítések, kiskapuk kialakítása.
A verseny minősítése július közepétől várható.
Egyéb programjaink a kábeltévén figyelemmel kísérhetők.
Ehhez a munkájukhoz írisztöveket tudunk biztosítani a
készlet erejéig.
Bízva segítő közreműködésükben, jó környezetszépítő
munkát kívánunk a Városszépítő Egyesület nevében!
Körösladány, 2010. április

Kleiber Sándorné

-

KÖRÖSLADÁNYI ÉVFORDULÓK
2010. 2. rész

115 évvel ezelőtt, 1895-ben alakult meg a helyi Katolikus Polgári Olvasóegylet.
- 110 éve, 1900-ban alakult meg a Körösladányi Társaskör (az „Úri Kaszinó”). Alapító elnöke Csánki Géza
dr. volt.
- 100 évvel ezelőtt (halálának 50. évfordulóján), 1910.
június 6-án temették újra Palermóban Tüköry Lajos
hamvait, mai helyére, a San Domenico Panteonba.
- 90 évvel ezelőtt, 1920. március 23-án vonult ki a
községből a megszálló román királyi hadsereg alakulata. Ugyancsak 1920-ban alakult meg a Körösladányi
Atlétikai Club, a KAC.
- 85 évvel ezelőtt, 1925-ben gazdasági iskola létesült
a faluban. Ugyanezen évben született Reviczky János
hídépítő mérnök, a Sebes-Körös híd (1979) tervezője.
- 75 évvel ezelőtt, 1935-ben halt meg vitéz Gáspataki
Gaskó Béla gyógyszerész, a község ismert közéleti
személyisége.
- 70 éve, 1940-ben bontott zászlót a kormányon lévő
Magyar Élet Pártja helyi szervezete. Ugyanezen évben
adták át az Árpád utcában az egészségházat.
- 65 évvel ezelőtt, 1945 tavaszán a földosztáskor 658
földigénylő között 3.450 katasztrális hold földet osztottak szét. Szeptember 29-én vonultak ki a szovjet
katonák községünkből.
- 60 éve, 1950-ben megszűnt az iparos tanonciskola.
Ugyanezen évben alakult meg a cipészeket és fodrászokat tömörítő Körösladányi Vegyes Ktsz. Szintén
1950-ben alakult meg a helyi tanács. Az év folyamán
folytatódtak a tsz-szervezések; február 18-án 13 taggal megalakult a II. típusú Új Barázda Tszcs (elnöke
Nagy Béla), és (Dorogi József elnökletével) létrejött az
I. típusú Petőfi Tszcs.
- 50 évvel ezelőtt, 1960 nyarán olasz kulturális küldöttség járt községünkben, a Tüköry-centenárium
körösladányi ünnepségsorozatán. Ugyanezen év november 5-ére készült el Körösladány új közintézménye, a Csáky-kastélyból átalakított művelődési ház.
- 45 éve, 1965-ben a művelődési ház mozival és szabadtéri színpaddal bővült.
- 40 évvel ezelőtt, 1970. január 13-án halt meg Tóth
Gyula szobrász-éremművész, a palermói Tüköryörökmécses alkotója, november 18-án pedig Boldogfai
Farkas Sándor szobrász-éremművész, a palermói
Tüköry-mellszobor készítője. Ugyancsak 1970-ben
elkészült a községben a lakosságot vezetékes vízzel
ellátó törpevízmű, és az év nyarán – árvízveszély miatt
– kitelepítették a település lakosságát.
- 35 évvel ezelőtt, 1975. január meg 1-én – a négy
termelőszövetkezet egyesítésével – megalakult a Magyar-Vietnami Barátság MgTsz.
- 30 éve, 1980. november 18-án halt meg Kaliforniában Felsőőry Attila agysebész, (a Czibulka-család révén) Tüköry Lajos egyenes ági leszármazottja.
- 25 éve, 1985. április 2-án nyílt meg a Tüköry utcában
a Helytörténeti gyűjtemény.
- 20 évvel ezelőtt, 1990. október 23-án avatták fel
Körösladányban az 1956-os kopjafát a Petőfi téren.
- 20 éves a Henkel Körösladányban.
Turbucz Zoltán

ELŐZETES
Körösladány Város Önkormányzata 2010. július
2-3-4-én
15.
alkalommal
rendezi
meg
a
KÖRÖSLADÁNYI NAPOK-at.
Előző lapszámunkban
arra kértük olvasóinkat, hogy konkrét javaslataikkal
segítség a rendezvény szervezőinek munkáját. Bár
mindössze néhány javaslat érkezett, azok közül többet sikerült beilleszteni az idei programba, melynek
tervezete az alábbi:
Július 2. (péntek): Ünnepi képviselő-testületi ülés,
mazsorett csoportok bemutatói, Szandi, Sláger Tibó
és a jó Lacibetyár, FIESTA együttes fellépése, utcabál
a BIBUCI együttessel.
Július 3. (szombat): Sportnap, a legfiatalabb
Körösladányiak köszöntése, játszóház, autós ügyességi verseny, Kökény Istvánné festményeiből álló kiállítás megnyitója, körösladányi öregfiúk - Magyar polgármesterek
válogatottja labdarúgó mérkőzés, a
Nadányi Hagyományőrző és Vívó Egyesület, a társastánc-, a karate- és a "Keleti Ghawazee-k" törzsi hastánccsoportok bemutatói, térzene, LL. Junior fellépése, PA-DÖ-DÖ élő koncert, tűzijáték ,a 90-es évek és
napjaink slágerei. Dj. Mike, Dj. Szatmári és Jucus.
Július 4. (vasárnap): Vén Márkus Népzenei Találkozó
Jó ebédhez szól a nóta, Madarász Katalin, Karcagi
Nagy Zoltán, kísér Mága Ernő és cigányzenekara,
amatőr rock együttesek koncertjei, NEXT együttes,
Nagyferó és a Beatrice zenekar (élő koncert).
(A MŰSOR- ÉS IDŐPONTVÁLTOZTATÁSOK JOGÁT
FENNTARTJUK!)

MEGHÍVÓ

„Eszterlánc” – Ez a mi napunk!
Gyermeknap 2010.
Körösladány Város Önkormányzata,
intézményei és a Városi Esélyegyenlőségi
Munkacsoport

2010. május 30-án (szombaton)
09.00-13.00 óráig
Gyermeknapot szervez,
sok-sok meglepetéssel!

Programok:
9.00: Gyülekező a gimnázium előtt, közös torna.
9.20: Kispályás foci (zárásként: tanár-diák meccs),
futóverseny, kerékpáros ügyességi verseny, „Kaland park” (pókháló, zsákba futás, tojáshordás, célba dobás, lufi tollas, kötélhúzás, sítalp, totó, dart’s, képregény-készítés újságból, skander), ping-pong verseny,
divatbemutató (külön az ovinak és a sulinak) – sportos/ elegáns tavaszi gyermekviseletek, tátika, újságtánc, kézműves foglalkozások, gyermeknapi „Terüljterülj asztalkám”(kenyérlángos, palacsinta) Süsd meg
saját magad harapnivalóját! Nagy Irén fazekas bemutatója. Karate bemutató. Paintball bemutató. BMX
bemutató.
11.00: Rendőrségi bemutató (kutya, KRESZ-teszt).
Tűzoltó autó bemutató. Mentős bemutató.
Egész délelőtti programok: trambulin, póni lovaglás,
sétakocsikázás, arcfestés, légvár, kirakodó vásár,
üzenőfal – kapualjban lepedőre.
Minden gyermeket és szülőt szeretettel várnak
a rendezők.

Az olvasó oldala...
A következő történetet, vagy cikket a
Körösladányi Hírmondóba írtam. Nem tudom, hogy
megjelentetik-e, de úgy gondolom, az újságban
van hely a "mindennapi élet" részének is, mert talán a mindennapok a legelgondolkodtatóbbak. Ha
tévedtem, elnézést kérek a zavarásért és köszönöm, hogy elolvasták.

Bezzeg régen...

Sokféle emberrel összefutok, legyen az fiatal
vagy éppen idős. Nagyon érdekesnek tartom, amikor nosztalgiáznak a múltról. Nemrégiben éppen ez
történt. Egy kis csapat gyűlt össze az egyik kiskocsmában és témájuk éppen a fenti címmel egyezett meg: Bezzeg régen.... A hangsúly nem is -e
két szón volt, hanem mondandójukban. Az egyikük
azt hozta fel például, hogy milyen szép is volt régen a "mi" strandunk, és nem csak szép, de hírneve
is volt. Szerettek idejárni az emberek nyaralni. Most miért nem lehet olyan szép, mi változott? kérdeztem. A bácsi feldúltan csak annyit felelt: Mert itt már nem törődnek semmivel, lányom. A
vele szemben ülő öregúr pedig arról kezdte történetét mesélni, amikor május 1-jén az emberek úgy
összegyűltek, mint mostanság, egy Ladányi Napok
alkalmával. Mára viszont már ez sem így van…
Ezek után pár percnyi néma csend következett,
mindenki gondolataiba merült. Azután folytatták
elmélkedésüket a régmúlton. Régen nagyra tudták
értékelni az élő zenészeket, ma egy fiatal már kineveti őket. Régen bálok voltak, ma diszkók. Régen
rengeteg gyerek szaladgált az utcán, mára elértük
azt, hogy mindegyikük otthon, a számítógép előtt
ül. És csak folytatták tovább, ehhez hasonló témákkal. Egyrészt egyetértettem velük, másrészt
nem értettem. Miért kell keseregni a múlton? Valamelyest azonban mindez igen elgondolkodtatott.
Megfogalmazódott bennem a következő kérdés:
Akkor most előre fejlődünk vagy éppen visszafelé?
A válasz pedig egyértelmű: mindig valami új helyettesít egy már meglévőt. Azt viszont döntsék el
a kedves olvasók, hogy biztos-e, hogy az "új dolog"
jobb a réginél?
Szitás Erika

3 az 1-ben

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

Az alábbi levél a Tüköry Lajos Általános Iskola vezetőjének szól, melyet annak írója beleegyezésével közlünk:
Kedves Igazgatónő!
Körösladányiként – bár csak gyerekkorig éltem otthon-,
mindig szívesen hallok szép és jó dolgokat szülőfalumról.
Örömmel olvastam a városi Hírmondóban, hogy felújításra kerül
az általános iskola, a Meran-kastély. Előre elnézését kérem, hogy
elveszem az idejét, de engedje meg, hogy emlékeimből leírjak
pár gondolatot. Ha ennek kapcsán valahol, valakinek szintén emléket jelent, az nekem külön öröm. 70 éves vagyok, Gyarmati
Klárának születtem, öt lányból a középsőnek. Kalandos időben
lettem elsős -1946-ban. Minden alsós évet különböző iskolába
jártam. Az ötödiket a régi Radnai-féle iskolában kezdtük. Az év
eleje mindjárt csodával kezdődött. Egy jegyespár is tanított minket, Szabó Ilona és Tiszai József. Az akkor serdülőknek valami
szent csoda volt.
Az előző – 4.— osztályt a romos kastély egyetlen gyönyörű, ép
szobájában jártuk, az archív, különleges faborítású teremben.
Zengő, szép hangú osztályfőnökünk Z. Nagy Elek volt, olyan
egyéniség, akitől egyszerre lehetett „félni” és lehetett szeretni. Ez
az egy év maga volt a csodálatos mese! Csupa rom volt az épület
és környéke. Számtalan hely, ahol el lehetett bújni, és kincset
keresni. A későbbi tornaterem udvarra néző fala hiányzott. Nyitottak és romosak voltak a teniszpályára néző teraszok is. Sajnos,
az óraközi szünetek akkor is rövidek voltak, viszont át lehetett
szökni a másik szárnyra, ahol szintén romos, de még felismerhető
formájú volt a zárt belső kert. Szünet után abba a szép tanterembe visszaülni is jó volt, maga a szépség és a nyugalom.
Hatodik osztálytól már a rendbe tett másik szárnyon játszottunk,
bár a fizikai előadó terem előtt nyitott volt a folyosó, később került a végébe a napközi konyha. Tornázni az akkor már sportpályának nevezett helyen lehetett. A pálya végén – a malom felé –
a használt olajtól – a „Fekete-tó” mellett volt egy földből kialakított színpad, az évzáróknak és például az úttörőavatásnak.
Később is vissza jártam, mindig szívvel-lélekkel, bár tudtam, hogy
visszahozhatatlanul elmúlt a gyerekkor. Édesapánk az iskola technikai dolgozója volt, a tornaterem melletti öltözőkből nyílt a műhelye. Sokat voltam ott. A szemem mindig megsimogatta annak a
szép tanteremnek az ajtaját. A másik szárnyon egy délután talán
irodalom szakkör volt – meg is sirattam önzően saját magam –
mikor meghallottam Z. Nagyné tisztán csengő hangját.
Sok év után – egy Wenckheim túrán – jártam végig az iskolát.
Turbucz tanár úr vezette a csoportokat. Épp azon a napon voltam
60 éves. Minden emlékem előjött. Bár nem voltak meg, de én
még láttam azokat az öreg fákat is, amik félkörben az épület
mentén voltak valamikor.
A húgom fia és menye – Kiss Károlyék - az iskola pedagógusai
általuk sem szakadtam el az iskolámtól. Kívánom, hogy legyen a
mostani kisiskolásoknak is majd szépre-jóra visszagondolni, ha
megöregednek. Önöknek pedig, akik felvállalják, végigcsinálják a
felújítást, kitartást és erőt kívánok! Mentsék meg, ami szép ebből
a „környezetből” pl. az „én” gyönyörű tantermemet.
A legkisebb unokám irigykedve mondta, látva az iskolához vezető
parkot, amin átjöttünk-mentünk: - Mama, gyönyörű iskolába jártál!
Sok sikert, és még egyszer kérem, ne haragudjon, hogy elvettem
egy kis idejét!
Gyula, 2010. március 7.
Szívből üdvözlöm:

Danszki Károlyné

Iskolai hírek

Közérdekű telefonszámok:

Olvasóinkat rendszeresen tájékoztatjuk az általános iskolánk
tanulóinak különböző oktatási, kulturális- és sport versenyeken, vetélkedőkön elért eredményeiről. Alábbiakban a legutóbbi lapszámunk óta elért sikerekről adunk számot - a teljesség
igénye nélkül.

Körösladány Város körzeti- és
gyermekorvosainak elérhetősége
hétköznapokon 7-15 óráig, sürgős 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
Rendőrség (Szeghalom): 66/371-555
Ügyeletes rendőr: (Körösladány):
06/30-633-71-98,
DÉGÁZ- hibabejelentés: (gázszivárgás):
06/80-820-141
DÉMÁSZ hibabejelentés: 06-40/822-000
Polgármesteri Hivatal, Körösladány: 66/474-012
Körösladány polgármestere: 66/474-100
Csőtörés-ügyelet: 66/371-447
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

- A vésztői Bartók Béla népdaléneklési versenyen Komróczki
Richárd 3., Tóth Vivien szintén a 3. helyet szerezte meg.
- A művészeti iskola társastáncosai a Nyíradonyban megtartott
Kelet-Magyarország Területi Táncbajnokságon szerepeltek.
(Zárójelben a különböző formációkban elért helyezéseik.)
Földi Dávid - Szitás Lili Fanni (4-5.), Beinschródt Tibor Márk Buzás Brigitta (1., 1., 2.), Komróczki Richárd - Baranya Csilla
(2., 7.), Botos Péter - Ujfalusi Ágnes (4., 4., 7. ), Szitás Roland
- Papp Dorottya (2., 5., 6. ), Baranya Tibor Dániel - Tóth Vivien
(1., 1., 1., 5.) Domokos Attila - Kanalas Krisztina (2., 1., 2., 2.).
A XIII. Bem Kupa érmesei: Komróczki Richárd - Baranya Csilla (1., 2.), Beinschródt Tibor Márk - Buzás Brigitta, (1.,1.,2.,2.),
Domokos Attila - Kanalas Krisztina: (1., 2.).
- Szatmári Fanni Szimonetta 6.a osztályos tanulónk a szeghalmi vers- és prózamondó területi versenyen első helyezést ért
el.
- A Pajkos Kölykök színjátszó csoport „Az aranyszőrű bárány”
című meséjével ezüst minősítést, a Figurák színjátszó csoport
a „Hapci király” című produkciójával szintén ezüst minősítést
szerzett az Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Békés megyei döntőjén Szarvason.
- Iskolánk színjáték tanszakának Figurák csoportja ebben a
tanévben színész segítőt kapott Hodu József színművész személyében, aki több alkalommal is aktív résztvevője volt a Hapci király című Lázár Ervin mű színpadra állításának. Tanácsokkal látta el a csoportot és annak vezetőjét, Sas Éva tanárnőt.
- A Békéscsabán megtartott, Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési versenyen Tóth Vivien a 3. helyezést érte el.
- Körzeti mezei futóverseny (Szeghalom). Egyéni: 1./ Kovács
Szilvia (IV. kcs.), 3./ Mundrucz Péter (II. kcs.), 4./ Kántor
László (III. kcs.), 6./ Papp Tamara (IV. kcs.). Csapatban a 2.
és 3. korcsoportú csapataink a harmadikak lettek.
- Az iskolai mesemondó verseny helyezettjei: 1. osztály:
1./Bak Boglárka 1.b, 2./Téren Lili 1.b, 3./ Téren Kinga 1.b.
2. oszt.: 1./Fekete Anett 2.a, 2./Sánta Boglárka Réka 2.c,
3./Virág Nikolett 2.a. 3. oszt.: 1./Ujfalusi Boglárka 3.a,
2./Lánczi Máté 3.a., 3,/Török Diána 3.a. 4. oszt.: 1./Turbucz
Ákos 4.b, 2./Bartha Nikolett 4.a, 3./Virág Alexandra 4.a.
- Az általános iskola diákjai a tehetséggondozási program keretében izgalmasabbnál izgalmasabb programokon vehetnek
részt. Az „Időutazás” elnevezésű project keretében nyolc hónapon át végighaladnak az őskortól egészen az űrkorszakig.
Áprilisban Nagy Irén fazekas műhelyében jártak a gyerekek,
ahol megismerkedtek a kézműves mesterség rejtelmeivel továbbá Vésztő-Mágort is megtekintették.
- Az iskolai labdarúgók Okányban szerepeltek. Eredményeik:
U7-es csapat 3. hely, U9-es csoport: 4. hely, U11-es csoport:
3. hely.
- Március közepén Sántáné Illés Vilma és Varga Mária pedagógusok vezetésével 44 gyermek járt a békéscsabai Munkácsy
Múzeumban, a Rippl-Rónai József és a textil kiállításokon.
- Márciusban a „Sárrét kis matematikusa” regionális verseny, a
TÁMOP 3.4.3 „Tehetséggondozó műhelyek támogatására” pályázat révén valósult meg. Ezen Mezőberény, Dévaványa,
Körösladány, Füzesgyarmat és Bucsa iskoláinak 5-6. osztályos
tanulói vettek részt. Tanulóink eredményei: Tóth Sarolta, 1.
hely; Beinschródt Tibor Márk, 1. hely. A csapatversenyt
Mezőberény nyerte. A rendezvény szervezői Kissné Kovács
Anna, Sándorné Baji Anna és Kiss Károly voltak.
- A Kalmár László Matematika Versenyen Beinschródt Tibor
Márk a 3., Kiss Ádám a 4. helyezést érte el.
- A „Sárrét kis nyelvésze” területi versenyen az 5. évf.
1. helyezettje Tóth Sarolta, a 6. évf. 1. helyezettje Beinschródt
Tibor Márk lett.

ÉVFORDULÓK
- 140 évvel ezelőtt, 1870-ben született Körösladányban
KARDOS KÁROLY községi bíró. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. Már 28 éves korában a helyi református
egyház presbitere volt. 1906-tól virilis (a legtöbb adót
fizető) jogon tagja lett a községi képviselőtestületnek.
51 évesen, 1921-ben községi bíróvá választották. Tagja
volt Békés vármegye törvényhatósági bizottságának. A
helyi Polgári Egylet, valamint a körösladányi Gazdakör
elnöki teendőit is ellátta. Választmányi tagja volt az
Ivánfenéki Ármentesítő Társaságnak.
- 135 évvel ezelőtt, 1875-ben, Nyitragelencséren született SEBŐK FERENC főjegyző. Középiskoláit Nyitrán végezte. 1898-ban jegyzői oklevelet szerzett. 1900-ban
segédjegyző, 1905-ben jegyző, 1922-ben főjegyző lett.
Ezen hívatását 1936-ig gyakorolta. 1919-ben a proletárdiktatúra idején erélyes intézkedésekkel védte meg a
község rendjét és vagyonát. Körösladány és Békés vármegye társadalmi életében meghatározó szerepet játszott; tagja volt a vármegye törvényhatósági bizottságának, valamint a gazdasági bizottságnak. Éveken át betöltötte a helyi Hitelszövetkezet és a Fogyasztási Szövetkezet elnöki tisztségét. A körösladányi Úri Kaszinó választmányi tagja volt.
Turbucz Zoltán

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ
Közérdekű információs lap
Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata
Felelős kiadó:
Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester
Felelős szerkesztő: Sipos Imre
muvhaz@korosladany.hu
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
5516. Körösladány, Petőfi tér 2.
Telefon/fax: 06-66/474-041
Nyomda: Box Print Kft. Tel.: 06-66/522-910

