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A 16. Körösladányi Napok elôtt
Tisztelt Körösladányiak, tisztelt elszármazottak, kedves barátaink!
Ôszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm az idei
Körösladányi Napok valamennyi résztvevôjét. Rendezvényünkre immár tizenhatodik alkalommal is szeretettel várjuk Önöket,
hogy a programsorozat adta lehetôségeket kihasználva, ismét
találkozhassunk. A Körösladányi Napok - városunk legnagyobb
rendezvénye - ünnep. Alkalmat ad a találkozásra, a kikapcsolódásra, a szórakozásra, és ünnep azért is, mert immár 4 éve,
hogy településünk, Körösladány elnyerte a városi rangot.
Az ismételt találkozás lehetôség arra is, hogy elmondjuk
egymásnak örömeinket és nehézségeinket. Körösladány Város Önkormányzata a rendezvénysorozat kezdete óta ilyenkor
adja át az általa alapított éves kitüntetéseit. Ezennel is ôszintén
köszöntöm idei kitüntetettjeinket. 2011-ben „Körösladány
Díszpolgára” kitüntetésben részesül Dr. Pelcsinszki Boleszláv
alpolgármester. A „Körösladányért” kitüntetésben Ujhelyiné
Mojzsis Anna, a Henkel Magyarország Körösladányi Gyára
gyárvezetôje és a Meta Vasipari Kft. részesül.
A „Körösladány Elismerô Oklevél” kitüntetést Dobsa
Jánosné nyugalmazott védônô és Dienes Sándor református
lelkész, a Református Idôsek Otthona vezetôje vehetik át.
A mindennapokban, ahogyan hazánk, úgy városunk is számos nehézséggel szembesül. Ha mérsékeltebb ütemben is, de
tovább csökken településünk lélekszáma. Csökken a születések
száma és sokan kényszerülnek arra, hogy településünktôl távol,
akár az országhatáron kívül keressék boldogulásukat. Jelentôs a
munkanélküliek száma, de a megye más településeihez képest
valamivel kedvezôbb a helyzet. Igen sok a szociálisan hátrányos
helyzetû, akiknek támogatása jelentôs feladatot és anyagi terhet jelent önkormányzatunknak is. Nehézségeink ellenére úgy
érzem, az elmúlt idôszakban befejezett, valamint jelenleg is folyó beruházások és fejlesztések Körösladány lakóit és barátait
örömmel töltik el. Az elmúlt egy évben fejezôdött be a Zöldág
Bölcsôde és Óvoda építése. Befejezés elôtt áll a Tüköry Lajos
Általános iskola teljes felújítása. Megújult a Dr. Asztalos Miklós Mûvelôdési Ház. Jelenleg is folyik a városközpont felújítása.
Megújul a városháza és a volt orvosi rendelô. A temetônél parkolók létesültek. Az idei esztendôben befejezôdik a katolikus
plébánia felújítása is, amely majd a gyermekvédelmi szolgálat
mûködésének biztosít a jelenleginél jobb feltételeket. A terve2

zettek szerint halad önkormányzatiságunk legnagyobb beruházása, a szennyvízelvezetô rendszer 2., befejezô üteme. 2014-re
tervezett megvalósulásával kisvárosunk szinte valamennyi ingatlana rácsatlakozási lehetôséget kap a szennyvíz-csatornázásra.
Az állami normatívák és a saját bevételek csökkenése ellenére
a jövôre nézve is vannak terveink. Már beadásra került és elbírálás elôtt áll az Egyesített Szociális Intézmény és Polgármesteri Hivatal energetikai korszerûsítését célzó pályázat. Készül a
Körösladány-Szeghalom közötti külterületi kerékpárút terve,
amely a pályázat beadásához elengedhetetlen. A csapadékvíz
elvezetô árkok rekonstrukcióját is pályázati forrás felhasználásával tervezzük. A lehetôségeinkhez mérten törekszünk arra, hogy
Körösladányban a jövôben is olyan fejlesztések valósuljanak meg,
amelyek segítségével városunk tovább épül, szépül, amellyel növekszik lakosságmegtartó ereje. Bôvül, illetve javul a településünkön igénybe vehetô szolgáltatások köre és minôsége.
A tárgyi fejlesztések mellett örömmel tölt el bennünket,
hogy tehetséges fiataljaink, civil szervezeteink, mûvészeti csoportjaink, önkormányzati intézményeink térségi, sôt országos
sikereket értek el. Büszkék vagyunk és számon tartjuk mindazon eredményeket és sikereket, melyeket a településünkön
mûködô termelôegységek értek el. Külön elismerésünk a Henkel Magyarország Körösladányi Gyára sikereihez.

Kedves Barátaink!
Ismételten, külön is szeretném megköszönni a
településünkrôl elszármazottaknak a Körösladányi Napokon
való jelenlétét. Jó tudni, hogy figyelemmel kísérik életünket.
Köszönjük eddigi legkülönbözôbb támogatásaikat és arra kérjük Önöket, hogy lehetôségeik szerint továbbra is segítsék
Körösladány fejlôdését!
Bízunk abban, hogy rendezvényünk idén is lehetôséget biztosít arra, hogy kellemes, tartalmas hétvégét adjon a résztvevôk
számára, az elszármazottaknak és Körösladány barátainak pedig arra, hogy ismét hazalátogassanak és a kapcsolatok tovább
éljenek, újak szülessenek.

Kellemes idôtöltést, kikapcsolódást és jó idôt kívánok!
Barátsággal: Kardos Károly polgármester

Bemutatkozik a
META VASIPARI KFT.
Körösladány Város Önkormányzata 2011-ben „Körösla
dányért” kitüntetést adományozott a Meta Vasipari Kft. részére.
Az alábbiakban röviden szeretnénk bemutatni a Sebes-Körös bal
oldali gátja mellett elhelyezkedô céget.

A kft. 1992-ben alakult. 1992-tôl 1999-ig szövetkezetként,
majd 1999. április 1-tôl Kft. társasági formában mûködik. A
cég magyar, a tulajdonosok száma 22 fô. Jegyzett tôkéje 150
mFt, vagyona 400 mFt. Gazdálkodása minden gazdasági évben
jövedelmezô.
A foglalkoztatott létszáma 50 fô. Címe: 5516 Körösladány,
Híd tér 1.
A társaság fémipari tevékenységet folytat. Fôbb terméke:
öltözôszekrények, öltözôpadok, értékmegôrzô szekrények, irattárolók, fiókos és polcos hôálló fémszekrények, mosodai szekrények, mûhelyberendezések, vegyszer- és veszélyes anyagot
tároló szekrények, tûzálló szekrények gyártása, forgalmazása,
továbbá elektrosztatikus mûanyag porszórás. Gyártó eszközei
hagyományos és CNC vezérlésû gépek, porszóró berendezések.
Az 14.200 m2 telephelyen 1.800 m2 üzemépület és 960 m2 raktárépület épült. Áruforgalmi jellemzôje, hogy elsôdlegesen hazai
piacra termel, amelyben vezetô gyártó titulus illeti meg. Piaci
részesedése - becslés szerint, import termékek kivételével - eléri
a 60-65 %-ot. Export tevékenység „nem jellemzô”, de eseti ügyletek elôfordulnak. Minôségi paritások és minôségi környezetvédelmi elkötelezettség alapján megfelel az ISO 9001-2008, ISO
14001-2004. besorolásnak.
Mûszaki fejlesztési céljai: a meglévô termékek installálása új
technológiai berendezésekre, technológiai korszerûsítés, továbbá
az egyedi igényeken alapuló termékek rövid határidôvel, kiváló
minôségben való gyártása.
Távlati céljai a vezetô gyártói pozíció megtartása, mellette
további technológiai korszerûsítések megvalósítása, az export
tevékenység fokozása, további partnerkapcsolatok építése. Referenciái: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.,NCR Magyarország
Kft., Gyulai Fafém Bútor Zrt., LINAMAR HUNGARY Nyrt.,
Remondis Kft.

Iskolai hírek
Iskolánk tanulói az utóbbi hetekben is számos vetélkedôn,
versenyen és programon vettek részt sikeresen.
- Május 2: Köröstarcsa, mesemondó versenyen: Turbucz Ákos
(5.b) 2., Marton Bettina (5.b) 3. helyezés.
- Május 4: a „Sárrét kis történésze” tanulmányi versenyen 8
iskola közül hetedikeseink a 3. helyezés érték el.
- Május 17-19: az „Ability-Képességek próbája” nevû antidiszkriminációs vetélkedôsorozaton iskolánk egy csapattal indult. A Dunaújvárosi Jégcsarnokban forgatott vetélkedô a Tv2
csatornáján lesz látható.
- A május végi Városi Gyermeknap „Sulicsillag” tehetségkutató vetélkedô döntôjének zsûrije két gyôztest hirdetett. Elsô lett
Szatmári Gergô gitár, illetve az a roma zenét és táncot elôadó
csoport, akiknek tagjai Rózsás Diána, Mezei Géza és Batánovics
József voltak.
- Május 29-án a Mûvészeti Iskola társastánc tanszakának évzáró mûsora hatalmas sikerrel zárult.
- A XV. alkalommal megrendezett Bem Kupán az iskola táncosainak eredményei: Hobby gyermek II. latin és standard: Keresztesi Márk és Szurgent Kimberli 5., Balog Mihály és Széll Petra
8. és 5. hely. Junior I. Hobby latin és standard: Tóth Róbert és
Rakovics Vanessza 7. és 8., Szatmári Attila Balázs és Szitás Lili
Fanni 6. és 9. hely. Junior II. Hobby latin és standard: Földi
Attila és Papp Dorottya 2. és 3., Junior II. D latin és standard:
Komróczki Richárd és Baranya Csilla 17. és 11. hely.
- A Dánszentmiklósi Utánpótlás Országos Bajnokságon
Beinschródt Tibor és Magyar Mercédesz Junior I. latin 4., Fülöp
Péter és Tóth Vivien 2. hely.
Lakatos Marianna

Figyelem!
Keressük Körösladány legjobb gépkocsivezetôjét!
Kérjük, jelentkezzen, jöjjön el, versenyezzen, vagy szurkoljon!
A verseny idôpontja és helyszíne:
2011. július 02. (szombat), 10.00 óra.
Körösladány, Wenckheim utca
A verseny a 16. Körösladányi Napok programsorozata keretében kerül megrendezésre, egyéni kategóriában, korra és nemre való tekintet nélkül. A versenyzôknek elôször számítógépes
KRESZ-tesztet kell kitölteniük, majd az alapján a 10 legügyesebb
versenyzô mehet tovább a gyakorlatban is bizonyítani.
A vezetés személyautóval történik, melyet mindenki csak akkor vezethet, ha aláír egy nyilatkozatot, amennyiben az ô vezetése
alatt megsérül a jármû, akkor az önrészt kifizeti!
Jelentkezés feltétele:
Érvényes „B” kategóriás jogosítvány, melyet a verseny kezdetekor be kell mutatni. A vezetés megkezdése elôtt minden
versenyzônek meg kell fújnia az alkoholszondát. Jelentkezni személyesen lehet a helyszínen, 2011. július 02-án 09.00-09.45 óra
között.

Minden érdeklôdôt szeretettel vár a Szeghalmi Baleset-megelôzési Bizottság.
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Államtitkári látogatás
Körösladányban
Június 17-én Békés megyei útja során Körösladányba is ellátogatott Bencsik János klíma- és energiaügyekért felelôs államtitkár, aki a helyszíneken ismerkedett az utóbbi idôben megvalósult körösladányi energia-beruházásokkal. A vendéget Kardos
Károly polgármester, Dr. Pelcsinszki Boleszláv alpolgármester,
Ilyés Lajos jegyzô és Sánta János aljegyzô fogadták, akik tájékoztatták az államtitkár urat városunk helyzetérôl, fejlesztéseirôl és
fejlesztési terveirôl. A tanácskozáson részt vett Kónya István, a
Békés megyei Közgyûlés alelnöke is.
A résztvevôk a megbeszélést követô sajtótájékoztató után a
Zöldág Bölcsôde és Óvoda új épületét keresték fel. Itt megtekintették azt a beruházást, mely a „Geotermikus fûtési rendszer
kialakítása, napkollektoros melegvíz-ellátás kiépítése a Körösladányi Óvodában” megnevezéssel, a KEOP-4.2.0/B/09-20090030 azonosítójú pályázatán 60 %-os támogatásban részesült.
A 100 %-ban megújuló energiaforrásokra épülô hôellátás
megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet- és Energia Operatív program 15.399.512,-Ft támogatást
biztosított. A rendkívül új és korszerû rendszert – amelynek
teljes megvalósulása 25.665.853,-Ft-ba került – a kivitelezô
vállalat szakemberei mutatták be. A látogatás befejezéseként
a vendég a Meta Vasipari Kft.-vel ismerkedett, amelyet Fehér
Antal ügyvezetô mutatott be. A Környezet- és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
korszerûsítése (KEOP-2009-5.3.0/A) pályázatán a Meta Vasipari Kft. 66.330.548,-Ft vissza nem térítendô támogatásban
részesült. Ennek keretében valósult meg az épület falainak
külsô-, és a tetôfödém hôszigetelése, a nyílászárók cseréje és a
fûtési rendszer korszerûsítése.

A Zöldág Bölcsôde és Óvoda

Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Kardos Károly, Bencsik János és
Kónya István a sajtótájékoztatón.

A megújult „gimnázium”
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Sok sikert kívánva, szeretettel búcsúzunk a
Körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola ballagóitól

(Fotó: Tiszai József)

A ballagó végzôseink névsora
8.a osztály: Osztályfônök: Kissné Kovács Anna. • Névsor: Bak Roland, Bihari Benjámin, Botos Barbara, Czocher Zsolt, Daru Fanni, Faragó Nikoletta, Földi Zsolt, Fûfa Dóra, Fûfa Szandra, Fülöp Norbert Krisztián, Gurmai Csilla, Hajdu Viktória, Jakab Tibor, Jakucs Kitti, Kajó Attila Márk, Kiss
Vivien, Kovács Gábor, Kovács Szilvia, Kovács Zsolt, Nánási Tibor, Ombodi-Gál Kármen Boglárka, Pályi István, Papp Tamara, Puskás Marianna, Rafael
Szilvia, Sánta Bianka Éva, Schmidt Bence, Simon Beatrix, Szitás Dániel, Tasi Alexandra, Tóth Krisztina
8.B osztály: Osztályfônök: Sas Éva • Névsor: Baranya Csilla, Baranya Tibor Dániel, Bogdán István, Botos János, Botos Mariann, Botos Péter,
Czoher Viktor, Cseh Bettina, Faragó Richárd, Fehér Gréta Mercédesz, Hermeczi Vivien, Jónás András, Kanalas Krisztina, Kántor Alíz Felícia, Kardos
Zsolt, Kiss Krisztián, Makra Lajos, Nyilas Viktor Áron, Papp Mihály Antal, Petrics Máté, Pocsai Edina, Sánta Nikolett, Száraz Antal László, Szatmári
Kinga, Tóth Balázs Zsolt, Tóth Imre Krisztián, Tóth Vivien, Tóth Vivien, Ujfalusi Gréta, Burai Nikoletta
8.E osztály: Osztályfônök: Sántáné Tóth Éva • Névsor: Batánovics József, Kálmán Annamária, Mursa Márk Szilveszter.

Henkel-támogatás az iskolának
800 ezer forint felzárkóztatásra, tehetségtámogatásra

A hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatására, illetve tehetséggondozásra a 2010/11-es tanévre 800 ezer forintos támogatást adott a Henkel a körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola, AMI és EPSZ intézményének.
A városban gyárat mûködtetô Henkel célja ezzel az volt, hogy a pénz ne legyen akadály, ha egy gyermek fejlesztésre szorul,
vagy tehetsége kibontakoztatásához kell segítség. Az összeget az iskola tanulmányi- és sportversenyek nevezési díjaira, utazási
költségekre, valamint eszközvásárlásra fordította. A támogatott gyerekek közül négyen kiemelkedô teljesítményük miatt külön
dicséretet is kaptak a hagyományos körösladányi Henkel-majálison. Ujhelyiné Mojzsis Anna gyárigazgató adta át a jutalomkönyveket a 4. osztályos Papp Dórának a kyokusin karatéban elért sportteljesítményéért; a 8. osztályos Tóth Viviennek dicséretes népzenei citera és ének elôrehaladásáért; a hetedikes Beinschródt Tibornak nagyszerû matematika és magyar tantárgybeli elôrehaladásáért, valamint társastáncos teljesítményéért, továbbá Kardos Zsoltnak, aki a 8. osztályban tûnt ki tudományos
kutatató munkáival és szép makettjeivel. A Henkel vezetô márkáival és technológiáival világszerte három üzleti területen
mûködik: mosó- és háztartási tisztítószerek, kozmetika, illetve adhesive technologies (ragasztási technológiák). Az 1876-ban
alapított Henkel vállalatnak mind a lakossági, mind az ipari területeken vezetô pozíciói vannak, többek között olyan jól ismert
márkákkal, mint a Persil, Schwarzkopf és a Loctite. A vállalat 2010-ben közel 48 ezer munkatársával 15,092 milliárd euró
árbevételt és 1,862 milliárd euró üzleti eredményt ért el. A Henkel elsôbbségi részvényeit jegyzi a DAX német tôzsdeindex, és
a vállalat a Fortune Global 500-as listáján is szerepel. A Henkel Magyarország Kft. 2010-ben 82,9 milliárd forint értékesítési
árbevételt ért el, és állományi létszáma az éves átlagot tekintve 548 fô volt.
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Körösladány címere

Körösladány elsô címerábrázolása 270 éve, 1741 óta ismert.
Számos eleme - mint például az ovális pajzs - azonban arra utal,
hogy az eredete ennél jóval korábbi. A régisége folytán pedig
mentes a címertani hibáktól, amire az akkori kor szigorú követelményei jelentenek biztosítékot. A fennmaradt pecsétnyomó
egy álló, ovális pajzsú címert ábrázol, melynek kék mezejében
cölöpösen lebegô (ágaskodó), jobbra fordult ezüstszínû hal látható. Szája fölött, a pajzsfô közepében ötlevelû, aranyszínû heraldikai korona helyezkedik el. Mindezeket alulról, a pajzstalp
közepébôl félkörben, a pajzsderék elejéig, illetve a pajzsderék
bal oldaláig ívelô három-háromkacsú, stilizált zöld vízinövény
köríti.
A címer szimbolikája szerint a fôelem, az ezüst hal
elsôdlegesen a Borsa nemzetség, illetve az ebbôl származó,
Körösladányt közel félévezredig birtokló Nadányi család ôsi
címerállatára utal. Másodlagosan viszont a halban bôvelkedô
környéket is jelképezi. A pajzson belül elhelyezkedô ötlombú
aranykorona pedig a település több évszázadon keresztül betöltött birtokközponti szerepét idézi, amit a Nadányiak 14101425 között emelt várkastélya, illetve az 1803-1805-ben épített báró Wenckheim-kastély történetileg is alátámaszt. A fô
címerelemeket övezô stilizált vízinövény viszont a település
hajdani vizenyôs-mocsaras voltát szimbolizálja, ahogyan azt
fôleg a Békés megyei címerek jelölték gyakran egy-két nád szál
formájában.
Ez a címer, amely évszázadokon keresztül jelképezte
Körösladányt s lakosait, 1949-ig volt használatban. Ettôl fogva csaknem két évtizedig szünetelt a települések címereinek
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használata. Fordulatot az 1970-es évek hoztak, amikor is újból engedélyezték azok megjelenítését. Körösladány esetében
mintegy másfél évtizeddel ezelôtt született meg egy új, a hagyományokat bizonyos mértékig követô településcímer.
Az utóbbi években mind több település határozott arról,
hogy a heraldikai hibák kiküszöbölése érdekében visszatér
hajdani címeréhez. Ezt tette most Körösladány Város Önkormányzata Képviselô-testülete is, amikor elfogadta a település
fent ismertetett ôsi címerének újbóli használatát. Kiegészítve
azzal, hogy ünnepi alkalmakkor, okleveleken, emléktárgyakon
stb., annak díszesebb változatát jelenítik meg. E szerint az ovális címerpajzsra arannyal ékített, vörössel bélelt, pántos ezüst
sisak kerül arany heraldikai koronával és az abból kinövô pajzsbeli ezüst hallal. A címertakaró mindkét oldalon kék-ezüst,
ami megfelel a település szintén régmúltra visszavezethetô
zászlószíneinek.
Az új címer elfogadásakor Körösladány Város Képviselôtestülete köszönetét fejezte ki a korábbi címer alkotójának,
Tiszai Józsefnek.
A folyamatosság, Körösladány múltjának, hagyományainak
tiszteletben tartása jegyében, nem utolsó sorban a településen élt elôdök elôtti tisztelgésül, a régi-új címer 2011. július
1-jével válik hivatalossá.
Kazinczy István

Ha többet szeretne tudni:
www.korosladany.hu

Emléktáblát avatunk

Humán tehetségnap

A Körösnadányi Nadányi
Társaság kezdeményezésére július 4-én, hétfô délután avatjuk
fel a helyi gyógyszertár falán Kiss
Ferenc emléktábláját. Ki is volt
valójában az az ember, aki példamutató munkásságával beírta
nevét városunk történelmébe?
KISS FERENC gyógyszerész a Felvidéken, a Hont megyei Macskáson született 1816.
július 10-én és Szeghalmon
halt meg 1892. január 5-én. Apja Kiss János, a zirci fôapátság
fôerdôlovagja volt. A szülôk egyetlen gyermeke iskolai tanulmányait Veszprémben, Zircen, Komáromban és Pápán végezte. Ezt
követôen gyógyszerészi pályára lépett. Gyakornoki éveit Veszprémben, majd Szarvason töltötte. 1839-ben a pesti egyetemet
príma cum eminentia minôsítéssel végezte el, és 1840-ben
gyógyszerészmesteri oklevelet szerzett.
Pályáját Szarvason kezdte, majd Békéscsabán folytatta. Több
évi mûködés után Körösladányban nyert jogot egy személyjogú
gyógyszertár felállítására. 1843. június 28-án, a Nagy (ma Kossuth) utca 325. szám alatt megnyitotta Békés vármegye kilencedik gyógyszertárát, a Szentháromság Patikát. (A vele szemben
lévô – ma Széchenyi – utca 1896-ig a „Patika-utcza” nevet viselte.) Alapítója a gyógyszertárat – a helytartóság engedélyével
– 1855-ben Szeghalomra helyezte át.
Tanítványa volt Than Károly, a hírneves magyar vegyész, aki 15
éves korában, 1849-ben a körösladányi gyógyszertárban gyakornokként Kiss Ferenctôl szerzett indíttatást és késztetést késôbbi
nagy ívû pályájához.
Kiss Ferenc a magyarországi gyógyvizek analizálásának egyik
úttörôje volt. Vegyelemezte a gyopárosi tó vizét, melyet az ô
elemzése alapján nyilvánították gyógyvíznek, és létesítettek partján gyógyfürdôt. Számos további kutatásáról is tanulmányokat
írt. Munkásságának nagyobbik része Szeghalomhoz kapcsolódik.
A neves gyógyszerész dinasztiát alapított. Fia, Kiss Ferenc (18631894), egyik unokája, Kiss László (1887-1924), egyik dédunokája, Kiss Ferenc (1927-2009), a gyöngyösi Bugát Pál Kórház
volt fôgyógyszerésze, és annak gyermeke (Kiss Ferenc ükunokája), Kiss Katalin (1963), valamint az ô férje, Branyiczky Attila
(1963) szintén gyógyszerészek lettek.
A körösladányi patika-alapító Szeghalmon halt meg. Feleségével együtt a régi katolikus temetôben nyugszik; sírján az
alábbi felírat olvasható: „Jellem, munka, Szerénység és szeretet,
Voltak azok, Miket ápolt és szeretett.” Nevét, munkásságát minden magyar gyógyszerész-generáció megtanulta és ismeri. Mától
mi, körösladányiak is, akik sokat köszönhetünk neki. Ezért kérem, menjünk el az emléktábla-avatóra július 4-én, hétfôn 17
órára, és az azt követô elôadásra, amelyet Dr. Kata Mihály úr, a
körösladányi származású szegedi nyugalmazott gyógyszerész professzor tart Kiss Ferenc életérôl a mûvelôdési házban.

Június 3-án a Tüköry Lajos Általános Iskola, AMI és EPSZ
szervezésében területi humán tehetségnapot szerveztek a magyar
szakos tanárok, mely az iskolai tehetséggondozó pályázat keretében valósult meg. A rendezvényen 29 tanuló vett részt. Elsôként
a Füzes TV munkatársai, Benke Éva és Fábián Laura ismertették
meg a gyerekeket azokkal az eszközökkel és technikákkal, amelyeket a tévések az élô adásoknál használnak. Nagy élmény volt
a gyerekek számára, amikor a kamerák képét a keverôasztalon
is láthatták. Mások a vágóasztalon videoklipet készítettek fotók
és zene felhasználásával. A folytatásban Czitor Attila, a békéscsabai Jókai Színház színész-rendezôje tartott rendhagyó irodalomdráma órát, melynek keretében a gyerekek olyan gyakorlatokkal
ismerkedtek, melyek a színészmesterségre készítenek fel. Egy
mesés történetet is kitaláltak, amelyet párhuzamosan dramatizáltak, váltott szereposztásban. A nap „tévézéssel” fejezôdött be. A
korábbi „kamerások” most a vágóasztalhoz ülhettek, és fordítva,
majd megtekintették az elkészült videoklipeket.
A tehetségnap hasznosan telt el. A résztvevôk sok új információval gazdagodtak, mellyel kiegészíthették az irodalom-, a dráma- és a médiaismeret órák tananyagait.
Szabó László

Turbucz Zoltán
A teljes cikk elérhetô Körösladány Város Önkormányzat honlapján,
a www.korosladany.hu weboldalon.

FELHÍVÁS!
A jelenleg mintegy 20 aktív fôvel mûködô körösnadányi
Nadányi Társaság, a város egyik legfiatalabb civil szervezete 2003-ban alakult meg azzal a céllal, hogy Körösladány
múltját kutassa, dokumentálja, bemutassa, és méltó emléket állítson városunk híres szülötteinek, nevezetes polgárainak, jelentôs eseményeinek, valamint a múltból ránk maradt épített és természetes környezetünknek. Tagjai havonta
találkoznak és tartanak egy-egy aktuális témában érdekes és
értékes elôadásokat, amelyek egy része városunk honlapján is olvasható. Feladatuknak érzik épített környezetünk
emlékeinek és kulturális értékeink ápolását. Folyamatosan
kutatják és tárják fel Körösladány története nevezetes személyiségeinek életét, munkásságát, és publikációikban azokat követendô példaként állítják a ma élô körösladányiak
elé. Szerteágazó tevékenységükrôl bárki meggyôzôdhet, aki
részt vesz foglalkozásaikon.
A múlt értékei megôrzésének gondolata vezette ôket
azon felhívás megfogalmazásához, amelyet most közzé tesznek: bárki segítheti kutatómunkájukat olyan dokumentum
rendelkezésükre bocsátásával, amely Körösladány múltjával
kapcsolatos. Várják tehát azokat a tárgyi emlékeket (vagy
azok másolatát), amelyeket közkinccsé tehetnek, bemutathatnak. Örömmel vesznek régi újságokat, fotókat, plakátokat, leveleket, könyveket stb. amelyek Körösladány régi
életének egy-egy szeletét reprezentálják. (Az eredeti dokumentumokat azok lemásolása után visszaszolgáltatják.)
Adományaikat elôre is köszöni a Társaság tagjai nevében:
Turbucz Zoltán
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Kiállítás a Múzeumok Világnapján
Már hagyomány, hogy a Múzeumok Világnapján a Békéscsabai Munkácsy Emlékházban egy vidéki muzeális intézményt mutatnak be. 2011ben a körösladányi Helytörténeti Gyûjtemények Háza a vendég. A kis
múzeum 2003-ban nyitotta meg kapuit. Ladány néprajzi értékeit - a
mezôgazdaság, az állattartás eszközeit, lakókörülmények és az iparosság tárgyi emlékeit - gyûjtik. Az idôszakos kiállításokon pedig a város
jelentôsebb évfordulói kapcsán történelmi anyagokat tárnak a közönség elé. Idén báró Wenckheim Béla miniszterelnök születésének 200.
évfordulója tiszteletére látható egy részletes összeállítás. Maga a múzeum épülete is a Wenckheimek kastélyának szomszédságában áll, amit
Körösladányban járva érdemes megtekinteni. Az érdeklôdés felkeltésére
szánt kis tárlat az emlékház kistermében egész nyáron át látogatható.
(Cím: Békéscsaba, Gyulai út 5. Telefon: 66/442-080)

Nyaralásra való felkészülést segítô jó
tanácsok a családok számára!
• Mielôtt elindulna nyaralni, gyôzôdjön meg arról, hogy bezárt-e mindent, a lakásba illetéktelen nem tud bejutni!
• A szomszédját kérje meg, hogy naponta ürítse a postaládát
és húzza le a rolókat, vagy húzza be a függönyöket!
• Csak a szükséges személyek tudják, hogy nyaralni megy!
• A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza!
• A megbízott személy tudja az Ön pontos elérhetôségét,
hogy el tudja érni, ha az szükséges!
• Külföldre történô utazás elôtt kössön általános, mindenre
kiterjedô utas- és balesetbiztosítást!
• E llenôrizze vezetôi- és forgalmi engedélyének érvényességét!
• Szerezze be a felkeresni kívánt ország nagykövetségeinek,
konzuli képviseleteinek címeit, telefonszámait!
• Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, mert
elôfordulhat, hogy hamis pénzt kínálnak!
• Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait, feltétlenül jelentse be azt a helyi rendôrségen és forduljon az
illetékes magyar külképviselethez!
• Ha nincs magyar külképviselet az adott országban, akkor
bármelyik Európai uniós tagállam képviseletéhez fordulhat segítségért.
• Fürdôzzön biztonságosan!
• Szabad vizeknél csak kijelölt fürdôhelyen fürödjön!
• Soha ne fürödjön egyedül, társai figyeljenek önre, és ön is
figyeljen társaira! A gyermekek társnak lehetôleg felnôttet
válasszanak!
• Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!
• Ne fürödjön teli gyomorral!
• Figyeljen oda a víz alatti akadályokra, valamint a vízfelszínen, illetve alatta úszó, lebegô tárgyakra!
• Ne fürödjön alkoholos állapotban!
• Ismeretlen helyen soha ne ugorjon a vízbe!
• Ha nem tud úszni, mély vízbe gumimatraccal se menjen!
Figyelje a strand területét jelzô bójákat!
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnôtt kíséretében fürödjön a szabadvizekben!
• Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképpen, de

a jól úszóknak is célszerû mentômellény vagy mentôgallér
használata.
• A karúszó nem nyújt megfelelô biztonságot!
Kellemes nyarat kíván a Szeghalmi Rendôrkapitányság

Tájékoztató:
A körösladányi orvosi rendelések ideje - a nyári szabadságolások miatt - az alábbiak szerint változnak:
Dr. Kovács Zoltán helyettesíti Dr. Téren Tibort:
2011. június 21-tôl - július 02-ig
2011. július 11-tôl - július 30-ig
Rendelési idô: 8.30-12.30
Dr. Téren Tibor helyettesíti Dr. Kovács Zoltánt:
2011. augusztus 01-tôl - augusztus 26-ig
Rendelési idô: 9.00-13.00
Gyermekorvosi rendelések:
Július 4-tôl – július 17-ig 12.00-16.00 óráig
Rendel: Dr. Kovács Gábor
Július 18-tól augusztus 14-ig 11.30-13.30 óráig
Rendel: Dr. Rudner Bernadett
Augusztus 15 – augusztus 28-ig 12.00-16.00 óráig
Rendel: Dr. Kovács Gábor

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): 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

3 az 1-ben
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Körösladány, Dózsa u. 21/1.
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