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T ÁJ É K O Z T A T Ó
A Körösladányi Városszépítő Egyesület
ebben az évben is meghirdette virágosítási versenyét. A júliusi zsűrizéskor örömmel állapítottuk
meg, hogy évről-évre több, ízlésesen parkosított,
virágosított utcafront, udvar található városunkban.
A tervezett sárállási rész házainak és virágoskertjeinek videófelvétele is megtörtént.
A zsűriben részt vett városszépítők időt kérnek a
helyes döntések meghozatalához. Ezért csak október 8-án, ünnepélyes keretek között kívánjuk
kihirdetni és felvételen bemutatni a 2011-es év
legszebb utcafrontjait, belátható kertjeit, balkonjait.
A díjazottak részére meghívót küldünk.
Ünnepségünkre mindenkit szeretettel várunk.
Egyesületünk szeptember 24-én (szombaton) utazást
szervez a
budapesti virágkiállításra.
Jelentkezni
a
városszépítők
központjában
(Tüköry út 13.) lehet .
A városszépítők nevében:
Kleiber Sándorné

Körösladány Város Önkormányzata
és a rendezvény szervezői
tisztelettel meghívják Önt és ismerőseit a

2011. szeptember 3-án, szombaton

megrendezésre kerülő alábbi programokra:
8.30 órától:

13. NÉPI ÉTELEK FŐZŐVERSENYE

Helye: Wenckheim utca
(A csapatok jelentkezését augusztus 29-ig
várják a művelődési házban.)
10.00 órától:

KÖRÖSIEK - ÉS LADÁNYIAK
TALÁLKOZÓJA

Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
A rendezvény főtámogatója a

07.30 órától:
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- Emléktáblát avattunk
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- Évfordulók nyomában
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- Újjászületett a
Vén Márkus Vendéglő
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- Egy napon három rendezvény
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- A Nadányi Hagyományőrző és
Vívóegyesület sikere Visegrádon
- 5 éves a HUNTERS Paintball
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- Mi a helyzet a Körösladányi
MEDOSZ háza táján?
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SÁRRÉT 30 és 15 KILOMÉTERES
TELJESÍTMÉNYTÚRA

(Indulás a Tüköry Lajos Általános Iskolától,
érkezés ugyanoda.)

A rendezvényről bővebb felvilágosítás olvasható
lapszámunk 6. oldalán, továbbá
Körösladány város honlapján
( www.korosladany.hu ),
valamint a művelődési házban.
Telefon: 474-041

Emléktáblát avattunk
Mindig nagy öröm a Nadányi Társaság tagjai számára, ha sikerül megvalósítani egy-egy – munkatervben
szereplő – tervet. Különösen öröm, ha azzal a megvalósult
célkitűzéssel egy – már-már elfeledett, településünk életében viszont jelentős szerepet játszó – egyéniségnek állítunk maradandó emléket. Mostani örömünkre az ad okot,
hogy néhány hete felavattuk a gyógyszertár falán Kiss
Ferencz patikaalapító emléktábláját.
Az ünnepségre a 16. Körösladányi Napokat követő
napon, július 4-én került sor. Városi rendezvényünket
megtisztelte jelenlétével Kiss Ferencz ükunokája, Dr. Kiss
Katalin gyógyszerész és családja, Kardos Károly
Körösladány polgármestere, továbbá Macsári József úr,
Szeghalom város polgármestere.
Az avatóünnepség nyitányaként Juhász Gyula:
Himnusz az emberhez című versét hallottuk Soós Imre
tolmácsolásában, majd Kardos Károly polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket. Ezután Dr. Kata Mihály tanár úr, a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott gyógyszerészprofesszora avatóbeszédében méltatta a nagy előd
életútját. Ezt követően Macsári József polgármester úr
emlékezett Kiss Ferenczre, külön kiemelve annak szeghalmi munkásságát, és utódainak a városához kapcsolódó
ténykedését.
A köszöntők és méltatások sorából is kiemelkedett
Dr. Kiss Katalin meghatottságtól átitatott, szívből jövő
beszéde, amelyben az ükunoka a család nevében ünnepi
gondolatait mondta el, felvázolva ennek a szinte egyedülálló gyógyszerész-dinasztiának a múltját, jelenét és
(ugyanezen hivatást választó leányai kapcsán) a jövőjét.

Értesítés
A Víziközmű Társulat értesíti a szennyvízberuházás első ütemének érdekeltjeit (ahol a
beruházás már megvalósult), hogy az OTP lakástakarék-pénztári szerződések futamideje lejárt.
Az OTP megkezdte a megtakarítások társulathoz
történő átutalását.
Azoknak, akiknek a megtakarítási számláján
magasabb összeg van, mint az érdekeltségi hozzájárulás összege, - vagyis 116.000,-Ft -, azoknak az OTP tájékoztatása szerint ez év végén
minden külön kérelem nélkül, címére átutalja az
összeget.
Akinél ez az összeg a 10.000,-Ft-ot meghaladja,
levélben értesíti, hogy a lakásfelújításával kapcsolatos számlát mutassa be!
Azoknak, akiknek számláján nem gyűlt össze az
érdekeltségi hozzájárulás, a hiányzó összeget az
önkormányzat adók módjára fogja behajtani,
vagy lehetőség van továbbra is a Társulat számlájára való befizetésre. A befizetéshez csekket
tudunk biztosítani.
A megtakarítási számlán lévő pontos összegekről ügyfélfogadási időben, hétfőn és csütörtökön
reggel 8 és 9 óra között a Polgármesteri Hivatal
telefonközpontjában Szatmári Józsefnénál lehet
érdeklődni személyesen, vagy a 06-30/489-5335-ös telefonszámon.

A beszédek elhangzása után a Városi Önkormányzat és a Nadányi Társaság képviselője leleplezte az emléktáblát, majd ugyanők, valamint a szeghalmi Városi Önkormányzata és a család képviselői helyezték el koszorúikat
az emléktábla falán.
A szép számú jelenlévő ezután a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban folytatta a megemlékezést, ahol –
a Nadányi Társaság júliusi foglalkozása keretében – Dr.
Kata Mihály nyugalmazott gyógyszerészprofesszor úr
tartott vetítettképes előadást Kiss Ferencz életéről.
A rendezvény szervezőin kívül köszönet illeti a
szépen kivitelezett emléktábla alkotóját, Makra Ferenc
műkőkészítő mestert is.
Turbucz Zoltán
a Nadányi Társaság elnöke

A városközpont felújítása keretében új
információs táblák kerültek kihelyezésre a
47-es főút belterületi szakaszán

Sulikezdés
BEKÖSZÖNTŐ

Ez év július elsejétől a Körösladányi Általános Művelődési Központ megbízott vezetője vagyok.

Még tart a nyári szünidő, de az utolsó hetek
A nyári időszakban az iskolákban – a látszat
hamar elszállnak, és ismét itt az iskolakezdés.
Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban néhány ellenére – komoly tanév-előkészítő munkák zajlanak. Elkészítettük a pedagógus kollégák órabeoszgondolatot megosszak a település lakóival.
tását. Eldőlt, ki, hol és mit tanít, melyik tanteremben. Megszerveztük a tanórán kívüli tevékenyséBemutatkozás
geket, a művészeti alapiskolai csoportokat és a
szakszolgálati feladatellátást is. Tanévkezdéskor
ismét tiszta és rendezett körülmények várják a
gyerekeket. Szeptembertől 17 osztály kezdi meg
működését iskolánkban. A kötelező tanórák szervezésén túl tanórán kívüli tevékenységek széles
körével állunk a gyermekek és a szülők rendelkezésére: szabadidős foglalkozások, intenzív angol
középfokú nyelvvizsga előkészítő, intenzív informatika tanfolyam, matematika felvételi előkészítő
hetedikeseknek és nyolcadikosoknak. Új sportágakat művelhetnek a gyerekek a felsőben, megkezdtük első osztálytól a futball utánpótlás nevelését
és edzését. Ott, ahol szükséges volt, emeltük a természettudományos tárgyak óraszámát. Kötelező
feladatainkon túl sok egyéb feladatot is vállaltunk.
Lesz kerékpáros–turisztikai szakkör, matematika
versenyre való felkészítés, aerobik kicsiknek és
nagyoknak, természettudományos tehetséggondozó kör, fotó-videó szakkör, újságszerkesztés, bábKálmán János vagyok. Mezőhegyesen születtem, szakkör, gitár, mesemondás. A most induló tanév
szegény vidéki család negyedik gyermekeként. kiemelt feladata az intézményi tehetséggondozás
Édesanyám a gyerekek nevelésével foglalkozott, lesz. Munkánk során a gyerekek és a munkatársak
édesapám cukorgyári segédmunkásként ment mellett számítunk a szülők, a fenntartó, a településen működő szervezetek és a polgárok támogatányugdíjba. Tisztességes, keményen dolgozó, konsára, közreműködésére is. Tovább alkalmazzuk az
zervatív értékrendet valló környezetben nőttem
évek során bevált módszereket, de nyitottak vafel. Szüleim utolsó fillérjüket is nevelésünkre és gyunk az átgondolt szakmai innovációra is. Elsődtaníttatásunkra fordították, így testvéreim gyógy- leges célunk az, hogy a gyermekek és a település
szeripari szakalkalmazott, tűzoltótiszt és nagyvál- érdekeit szolgáljuk – együtt, egymásért.
Az óvoda szakmai irányítását Molnárné
lalati gazdasági vezető lehettek. Érettségi után
Török
Erzsébet; a művelődési házat, könyvtárat
jómagam a pedagógus pályát választottam. Debreés helytörténeti gyűjteményt magába foglaló
cenben, Szegeden, Egerben és Budapesten szerezintézményegységek szakmai vezetését Sipos Imre;
tem meg tanítói, iskolakönyvtárosi, könyvtárosi, a pedagógiai szakszolgálat és az alapfokú
oktatásmenedzseri, tantervfejlesztő és közoktatási művészetoktatási intézményegység szakmai irászakértői tanári diplomáimat. Negyedszázada va- nyítását Kissné Kovács Anna látja el.
gyok a pályán, ebből egy évtizedet iskolaigazgatóként, egy ciklust települési képviselőként töltöt- A gyerekek szeptember elsején,
tem el. Közoktatási szakértő vagyok, elsősorban csütörtökön reggel fél nyolcra jöjjenek
oktatási rendszerek tervezésével és átalakításával,
az iskolába! A tanévnyitó ünnepélyt az
valamint törvényességi ellenőrzésével foglakozom.
Körösladányban 2001 óta dolgozom, egy évig itt is első tanítási órában, 8 órától tartjuk!
laktunk a feleségemmel, aki angol szakos nyelvtanár. Egy gyermekünk van, aki a Debreceni Egyetem hallgatója. Szabadidőm kevés, elsősorban teKálmán János
repkerékpározással, kertészkedéssel, turisztikával
intézményvezető
és fotózással töltöm.

Évfordulók nyomában
210 évvel ezelőtt, 1801-ben született nemes NOVÁK
FERENCZ jogász. Ősei örmény eredetűek. A kereskedő
család nemességét a négy szamosújvári testvér (Novák
Márton – Novák Ferenc nagyapja –, ~ Kristóf, ~ Jakab és
~ Emánuel) Mária Teréziától kapta 1753. július 30-án.
Nemességüket az erdélyi országgyűlésen, Szebenben hirdették ki, 1753. szeptember 26-án. Nemes Novák Márton
és Tódor Helena fia, Joachim – Novák Ferenc apja, 17601819) – 1790-től a kassai kerületben a jászói uradalom
vallásalapítványi javainak tiszttartója, 1793-tól pedig
ugyanott adószedő volt. 1802-től haláláig a pesti kerületi
közalapítvány uradalmi prefektusaként működött és ezzel
egy-időben Békés vármegye táblabírája volt. 1792-ben
feleségül vette Gastager Annát (1772-1843), akitől négy
lánya – Mária (+1877), Karolina (*1803), Jozefa (18051884) és Sarolta (1806-1874) – valamint négy fia – Antal
(1797-1843), Miklós (*1799), Ferenc (1801-1852) és
György (1813-1872) született. Nemes Novák Ferenc a
Wenckheim család nevezetes alkalmazottja volt. Békés
vármegye közönsége Gyulán 1826. december 29-én iktatta nemesei sorába bátyjával, Antallal együtt. Pályáját
Szeghalmon kezdte, ahol 1828 és 1834 között községi
esküdt, majd Körösladányban a Wenckheim-birtok jogi
igazgatója lett. 1844-ben a békéscsabai határban 300
holdas birtokot vásárolt, és a birtokos nemesek sorába
lépett. 1849-től 1851-ig a Békés vármegyei császári és
királyi törvényszék elnöki tisztét töltötte be. Kitűnő jogász hírében állott, ezért 1851-ben több hónapra felrendelték Bécsbe, s nagyrészt ezen idő alatti tevékenységének eredményeként 1852-ben megjelent az Ősiségi Nyíltparancs, amely Magyarország jogi életére nagy hatással
volt. Még abban az évben, 51 éves korában elhunyt. Üres
sírja a körösladányi Wenckheim-kripta előtt található. (A
sírt 1904. július 19-én felbontották, exhumálás után földi
maradványait Budapestre szállították, és a Kerepesi temetőben felesége mellé temették. A sír jele: SB. bal 578.)
Felesége Neshoda Ludovica (Orsova, 1817. április 24. –
Abbázia, 1903. december 3.) örmény származású volt.
Temesváron esküdtek meg 1837. július 15-én. Házasságukból három gyermek született: Izabella, Sarolta és Kamill. Nagyobbik lánya Novák Izabella (Volosca - Abbázia,
1838. augusztus 26. – Budapest, 1917. június 14.)
gattajai Gorove Jakab bankárnak, a Temes vármegyei
földbirtokos család leszármazottjának lett a felesége.
Kisebbik lánya Novák Sarolta (1840 - ?) szokoli Szokoly
Gyulához ment feleségül.
Fia, szentmiklósi Novák Kamill (Körösladány, 1841. szeptember 25. – Gyula, 1921. január 9.) édesapja hívatását
választva, jogász lett. Feleségül vette Lechner Beatrixot
(1846. október 1. – 1927. május 28.), Lechner Ödönnek, a
híres magyar műépítésznek a húgát. 1866. október 29-én
esküdtek Pesten.
Novák Kamill 1872. január 1-től Gyulán a Békés megyei
törvényszék elnöke lett. 1887. október 15-én a királytól
megkapta a „szentmiklósi” előnevet. 1892. május 12-én
elnyerte a kúriai bíró címet, majd nem sokkal később
megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. Feleségével
együtt a Lechner család Kerepesi temetőbeli sírboltjában
nyugszik. Gyermekeik: ~ Zoltán (* ? – 1876. 01. 08.), ~
Ferenc (1869. 07. 20. – 1945. 06. 30.), ~ Izabella és ~
Kamill.
100 évvel ezelőtt, 1911-ben aratósztrájk tört ki a faluban,
mert az aratómunkások kevesellték bérüket. A sztrájkot
Gurmai László és Rózsa János vezették. A szervezkedésben részt vevő kb. 50-60 aratómunkást a községháza
udvarára hajtották, és mintegy két hétig ott tartották
fogva őket.
Turbucz Zoltán

Hívogat az óvoda
Nyáron a takarítási szünet miatt csak rövid
időre
csendesedett
el a „Zöldág”
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. Az intézmény dolgozói már nem pihennek, mert készülnek az új tanévre, hogy szeptember 1-re, mire
újból kinyitja kapuját a szép új óvoda és bölcsőde, minden készen álljon. Ez lesz az első tanévkezdés a város legfiatalabb középületében.
A májusi beiratkozást követően kialakultak a csoportlétszámok. Ez alapján a 2011/12es nevelési évet 26 bölcsődés és 139 óvodás
gyermek kezdi meg. Örömmel mondhatjuk,
hogy városunk valamennyi jelentkező óvodáskorú apróságát fel tudtunk venni az intézménybe. A bölcsődében szigorúbbak a létszámkeretek, de itt is sikerült az igényeket teljes mértékben kielégíteni. Itt a felvételnél a dolgozó anyukák gyermekei elsőbbséget élveztek. A 165 kisgyermekkel kapcsolatos teendőket 26 felnőtt
látja el. Azt is el kell mondanunk, hogy sajnos,
évről-évre csökken az óvodások száma, mivel
egyre kevesebb gyermek születik településünkön.
A csoportszobákban, a tornateremben, a foglalkoztató helyiségekben sok korszerű, érdekes és
minden igényt kielégítő eszköz várja a gyerekeket. Az óvoda alapítványa révén a bútorok is
megújultak, továbbá a kiságyakat is minden
csoportban sikerült lecserélnünk. Büszkén
mondhatjuk el, hogy felszereltségünk az ország
valamennyi óvodájában megállná a helyét.
Nagyon örülünk annak is, hogy az udvarunk mérete jelentősen megnőtt, így elegendő
szabad tér áll a rendelkezésünkre. Az önkormányzat szakemberei szeptemberben kezdik
telepíteni az udvari játékokat. Több új játszótéri
eszközünk is lesz, de a régiekből is szeretnénk
beépíteni, hiszen ennyi izgő-mozgó kisgyermeknek sok mindenre van szüksége az önfeledt játékhoz, a szabad mozgáshoz.
Az óvó nénik és a gondozó nénik hamarosan
felkeresik az újonnan érkező gyerekeket és szüleiket. Ekkor mindenkinek lehetősége lesz megbeszélni az intézményi neveléssel kapcsolatos
legfontosabb dolgokat. A családlátogatás kiváló
alkalmat teremt arra is, hogy tartalmas és
együttműködő kapcsolat alakuljon ki a nevelők
és a szolgáltatásainkat igénybe vevők között.
Kedves szülők, kedves gyerekek!
Az óvoda és bölcsőde valamennyi dolgozója nevében kívánok a nyár további részére derűs,
kellemes napokat! Szeptember 1-jén reggel nagyon sok szeretettel várunk minden régi és új
gyermeket napsugaras, szép új óvodánkba!
A dolgozói közösségünk nevében
Molnárné Török Erzsébet
óvodai intézményegység-vezető

T ÁJ É K O Z T A T Á S
Újjászületett a Vén Márkus
Vendéglő
Bizonyára
mindenki
ismeri
Körösladányban a Vén Márkus legendáját, melyet Arany János foglalt versbe 1852-ben. E legenda alapján kapta a nevét a Vén Márkus Vendéglő régi épülete. Korábban ez az üzlethelyiség
a helyi mezőgazdasági szövetkezet tulajdonát
képezte. 1970-ben alakították át Borozóvá,
majd a későbbiek folyamán bővítették melegkonyhával, és egy újabb rekonstrukciót követően kapta a Vén Márkus nevet, melyet az újjáépítés után sem változtattam meg.
Az üzlet 1997-ben került a tulajdonomba.
Néhányszor kisebb mértékű felújítást végeztem,
de be kellett látnom, hogy az idős épület állaga
mégis egyre romlik. Ezért aztán 2010. telén lebontásra került, majd megépült egy korszerű, az Európai Unió szabványainak megfelelő -, új
létesítmény. Sok viszontagság után nyílt meg a
modern, többféle igényt kielégítő üzlet /a felépüléshez viszonyítva ugyanis az engedélyek
beszerzése aránytalanul hosszú időt vett igénybe a különböző hatóságoktól…/.
A komplexumban található bárhelyiség,
étterem és egy elkülönített, kisebb összejövetelekre alkalmas rendezvényterem. Üzletemben
mintegy 100 fő kiszolgálására adódik lehetőség.
Az emeleten található 9 hálószoba, melyek önálló fürdőszobával, internet csatlakozóval, és
egyedi klímával felszereltek. A panzió huszonkét
szállóvendég elhelyezését teszi lehetővé.
Egyéb szolgáltatások:
•
Osztálytalálkozók, családi rendezvények,
esküvők lebonyolítása 100 főig.
•
Menü – étkeztetés, A’ la carte. /Ételeink
készítése során törekszünk a házias ízek
előállítására./
•
Hidegtálak /sültes tálak készítése egyedi
megrendelés alapján./
•
Kínálunk gyorséttermi készítményeket:
hamburgert, melegszendvicset, pizzát.
•
A közeljövőben a fagylaltozásra vágyók
igényeit is szeretném kielégíteni.
A megépítés óta nagyon sok pozitív véleményt kaptam, mely szerint az épület - a 47-es
főúton végig haladva -, Körösladány színfoltját
képezi. Örömet jelent számomra, hogy építményemmel hozzájárulhattam városunk fejlődéséhez, a városkép alakulásához, és a foglalkoztatás növekedéséhez. Terveim között szerepel a
Vén Márkus Söröző rekonstrukciója is, hogy az
ottani vendégkör számára is esztétikus, hangulatos környezetet tudjunk biztosítani.
Sok szeretettel várom kedves jelenlegi és
leendő vendégeimet az üzlet dolgozóival egyetemben:
Kecskeméti Bálint

Tájékoztatom a tisztelt érintetteket, hogy a bérpótló juttatás soron következő felülvizsgálatakor – ami
legkorábban 2012. januárjában esedékes, – a felülvizsgálatot megelőző 1 éven belül (azaz jelen esetben 2011
év
folyamán)
teljesített
30
nap
időtartamú közfoglalkoztatást, keresőtevékenységet (ideértve
az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett
munkát is), a munkaerő-piaci programban való részvételt kell igazolni ahhoz, hogy az akkor hatályos törvény
szerinti aktívkorúak ellátására továbbra is jogosult legyen. A fent meghatározott 30 nap számításakor az
egész évben, különböző jogcímen végzett munkák öszszeadásra kerülnek. Amennyiben a fenti feltételnek így
sem felel meg, akkor figyelembe kell venni az adott időszakban végzett közérdekű önkéntes tevékenységének
időtartamát is.
Felhívom figyelmét, hogy közérdekű önkéntes munkát
városunkban az alábbi intézményeknél és civil szervezeteknél végezhet:
1.
Egyesített
Szociális
Intézmény
Körösladány
Nagy Márton u. 2. A közérdekű önkéntes munkával
kapcsolatban Ombodi Mihályné intézményvezető adhat
felvilágosítást.
2.
Körösladányi Városszépítők Egyesülete. Célja a
település épített környezetének védelme, minőségének
javítása. Elnöke Kleiber Sándorné. A közérdekű önkéntes munkával kapcsolatban Kleiber Sándorné elnök adhat felvilágosítást.
3. Körös Gyöngyei Alapítvány. Célja az iskolai tanulók
támogatása, feltételrendszereinek javítása.
Elnöke: Hunya Karolina. A közérdekű önkéntes munkával kapcsolatban Hunya Karolina elnöknő és Kálmán
János, az Általános Művelődési Központ megbízott igazgatója adhat felvilágosítást.
4.
Körösladányi Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány. Célja nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, ifjúságvédelem, hátrányos
helyzet társadalom esélyegyenlőség terén közérdekű
feladat ellátás. A közérdekű önkéntes munkával kapcsolatban Tasi Mária elnök adhat felvilágosítást.
5.
Körösladányi Polgárőr Egyesület. Célja a település
közbiztonságának javítása, bűnmegelőzés. A közérdekű
önkéntes munkával kapcsolatban Holóka Demeter Péter
elnök úr adhat felvilágosítást.
6.
Körösladányi „MEDOSZ” Sportegyesület. Célja a
város labdarúgó és íjász szakosztályok működtetése.
A közérdekű önkéntes munkával kapcsolatban Kecskeméti Bálint elnök úr adhat felvilágosítást.
7.
Egyházak (Például: református egyház, katolikus
egyház, baptista egyház, stb.) A közérdekű önkéntes
munkával kapcsolatban az egyházak helyi vezetői adhatnak felvilágosítást.
Továbbá közérdekű önkéntes munkát lehet végezni a
különböző országos karitatív szervezeteknél, így a Vöröskeresztnél, Máltai Szeretetszolgálatnál, stb.
Jogosult marad abban az esetben is az aktívkorúak ellátására, ha legalább 6 hónap időtartamra a Foglalkoztatási törvény szerinti képzésben vett részt, vagy az folyamatban van.
Kérem a fentieket tudomásul venni és foglalkoztatását
érintő kérdésekben ezek tudatában dönteni!
Körösladány, 2011. július
Ilyés Lajos jegyző

Egy napon három rendezvény
2011. szeptember 3-án, szombaton egy napon, Program:
közel egy időben, három rendezvénynek is helyet ad 8.30-9.00: A főzőhelyek elfoglalása
településünk. Ekkor kerül megrendezésre a
9.30: A verseny megnyitása,
Kardos Károly polgármester köszöntője,
Körösiek- és ladányiak Találkozója,
a program és a szabályok ismertetése
a 13. Népi Ételek Főzőversenye, továbbá
9.30-13.00: Főzőverseny
a II. Sárrét Teljesítménytúrák.
11.00-17.00: Jó ebédhez szól a nóta (Nagy János)
12.30-13.30: Zsűri értékelése
Az alábbiakban röviden ismertetjük a rendezvények- (A zsűri tagjai:
kel kapcsolatos tudnivalókat.
Koós Tibor, a Vén Márkus Vendéglő korábbi vezetője,
Vida Lajos, a Békési Dübögő Étterem korábbi igazgaA nap kiemelt eseménye a Nemzeti Kulturális tója Z. Nagy Tibor, a Puszta Csárda tulajdonosa és
Alap - NCA-DP-11-B pályázata - főtámogatásával, Földi János, az Egyesített Szociális Intézmény nyumegvalósuló Körösiek- és ladányiak Találkozója.
galmazott igazgatója.)
A rendezvény ötlete Körösladány Önkormányzatának 14.00: Eredményhirdetés
közel húsz évvel ezelőtti elképzeléseként vetődött (A rendezvényen való részvétel díjtalan.)
fel, amit a Körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub valósított meg, elsősorban a nyugdíjas korosztály bevo- Talán a rendező Körösladányi Rockenbauer Pár Ternásával.
mészetjáró Egyesület szervezői sem gondolták, hogy
A sorozat Körösladányban 2005-ben kezdődött és a tavalyi, első alkalommal kiírt teljesítménytúra - az
most ismét ide tér vissza.
akkori zord időjárás ellenére - annyi érdeklődőt vonz.
A találkozókra évenként mindig más, „Ladány” nevet A lelkes szervezők szeptember 3-án, szombaton is
viselő településen kerül sor, szeptember első szom- megtartják az erőpróbát, II. Sárrét Teljesítménytúrák
batján.
2006-ban
Püspökladány,
2007-ben elnevezéssel.
Mezőladány,
2008-ban
Jászladány,
2009-ben A start 7.30-8.30 között a kastély előtt lesz, ahová a
Tiszaladány, 2010-ben Nádasdladány volt a házigaz- túrák távjait teljesítőit is várják.
da.
A természet és a túra szerelmesei három szinten mér(Ladánybene
és
a
„Körösök”
(Körösújfalu, hetik meg önmagukat.
Körösnagyharsány,
Körösszakál,
Körösszegapáti, Gyalogosan: 15 km (szintidő 4,5 óra),
Köröstarcsa) eddig nem tudták vállalni a megrende30 km (szintidő 7,5 óra),
zést, így ismét a körösladányi „Őszikéken” a sor, aki- míg a kerékpárosra
70 km megtétele vár, (szintidő 6 óra).
ket a rendezvény szülőatyjaként is szoktak emlegetNevezési díj minden távon 600,- Ft/fő.
ni.)
A rendezvény a házigazda település megismerésén Néhány fontos tudnivaló:
túl, a kulturális bemutatók, a barátkozás és a szóra- Tisztálkodási lehetőség: hideg-meleg tus az iskola
öltözőjében.
kozás jegyében zajlik.
A találkozó helyszíne a Dr. Asztalos Miklós Művelődé- Étkezés: A túra során sör, üdítő vásárolható, menetközben ásványvizet és a célban minden résztvevő
si Ház.
számára egy tál babgulyást biztosítunk.
Programok:
Díjazás: A legfiatalabb résztvevőnek kupa, minden
10.00 órától:
célba érkezőnek kitűző, emléklap.
- köszöntők,
Az útvonalak gps-ről letölthetők. Tényleges táv: Sár- a résztvevő civilszervezetek műsora,
rét 15: 17,3 km; Sárrét 30: 29,5 km. Kerékpár 67,8
- ismerkedés Körösladány nevezetességeivel,
km. Megjegyzés:
- kerekasztal tárgyalás a polgármesterek,
Az útvonalat piros sáv (Sárrét 30), illetve piros keklubvezetők között,
reszt (Sárrét 15) jelzi. A két táv közös szakaszán kü- zene, tánc.
lön piros kereszt nem lesz látható. A két táv közös
További programok:
nyomvonala 2,5 km hosszan egy használaton kívüli
- hintós városnézés,
fűvel erősen benőtt, ritkán járt töltésen vezet.
- „Arany kezek” címmel kiállítás,
Kullancsveszély! E szakaszon kívül széles, jól járt
- „Óvd az egészséged!” egészségsátor.
földúton vezet a túra útvonala. A túrán mindenki saTovábbi információ:Turbucz Gyuláné klubvezető.
ját felelősségére indul! Javasolt felszerelés: bejáraTelefon: 06/30-392-83-50,
tott túracipő, tartalék zokni, esőköpeny, kulacs víz,
(A rendezvényen való részvétel díjtalan.)
eü. csomag, elemlámpa, sapka, kullancsriasztó. A
A 13. Népi Ételek Főzőversenye, a korábbi hagyomá- MTB résztáv nagyrészt földúton halad amelynek minősége időjárásfüggő. Kedvezőtlen időjárási viszonyok szerint kerül megrendezésre.
A résztvevők a Wenckheim utcában, a művelődési nyok esetén résztáv elmaradhat.
ház és az iskola közötti területen foglalhatják el he- A jelentkezők térképet és útvonalleírást kapnak, illetlyüket. A csapatok augusztus 29-ig kérhetik, illetve ve azok az alábbi honlapról letölthetők.
adhatják le nevezési lapjukat a művelődési házban.
(A csoportok részére a szervezők - igény esetén - egy
http://termeszetbarat.try.hu
asztalt, öt széket, továbbá a tűzifát biztosítják.)

A Nadányi Hagyományőrző és
Vívóegyesület sikere
Visegrádon
Az idén is megrendezésre került Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékokon immár a Nadányi Hagyományőrző és Vívóegyesület is képviseltette magát. A meghívó a következőképpen szólt:
„Az Úr 2011. esztendejében, július havának
második hetében 7-8-9-10. napján fényes ünnepség vette kezdetét a visegrádi királyi palotában. A
magyarok királya, Károly vendégül látja a csehek
királyát és ennek fiát, a morva őrgrófot, a lengyelek
királyát, bajvívó vitézeiket és díszes kíséretüket.
Érkezett még számtalan nemes Magyarországból és
más országokból, hogy tanúi lehessenek a királyok
találkozójának és a lovagi tornának. Mint azt a heroldok már jó előre kihirdették, a tornán a legnemesebb, legvitézebb bajvívók vettnek részt, melyre a
magyarok vitéz bölcs királya, Károly, és gyönyörű
városa Visegrád szeretettel várt minden érdeklődőt.”
Az igazán látványos rendezvény a királyi menettel indult, ami Visegrád város Fő utcáján, a római katolikus templomtól a királyi palotáig tartott.
E színpompás forgatag elején a cseh király bajvívó
vitézeivel, majd lovagjai élén a lengyel király tűnt
föl. Őket követte a magyarok uralkodója, főrangú
emberei kíséretében, címeres fegyverzetben. Felvonultak továbbá a hazai és külhoni előkelők, valamint a lovagok és katonák díszes csoportjai is.
A folytatást a lovagi torna lebonyolítása jelentette, amelyen több százan küzdöttek meg. A
Csehországból, Bajorországból, Itáliából, Lengyelországból és a Felvidékről érkezettek előbb egymással, majd a magyar király Szent György lovagjaival mérték össze erejüket. A hadijátékot lovas és
gyalogos íjászok nyitották meg, akik nyílzáport zúdítottak az ellenségre. Ezt követően a királyi solymászok, gyönyörű udvarhölgyek, számszer íjászok,
olasz zászlósok, lovasbemutatók és más látványos
harcjátékok szórakoztatták a nagyszámú nézőközönséget.
Az íjászversenyen résztvevők korhű fegyverzettel és ruhában versenyeztek. A lovagi hétpróbán
pedig híres magyar sportolók és amatőr társaik
mérték össze tudásukat. A hangulatot a fáklyás felvonulás fokozta, amely szintén a város főutcáján
vezetett végig az összes kosztümös szereplő részvételével. A királyi palotába érve aztán mindenki
megismerkedhetett a történelmi Magyarország leghíresebb borvidékeinek nemes nedűjével, de külföldi borok megízlelésére is lehetőség nyílt .
A négynapos rendezvényen nyújtott kimagasló teljesítményéért a Nadányi Hagyományőrző és
Vívóegyesült azon kevesek csoportjába került, akiknek szereplését külön elismeréssel jutalmazták. A
díszes oklevelet – amely a Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Házában meg is tekinthető –
Abonyi Géza, Visegrád város polgármestere és
Cseke László, a Szent György Lovagrend kormányzója adta át.
Csákvári József

T ÁJ É K O Z T A T Ó
A Körösladányi Szeplőtelen Fogantatás
Plébánia (Körösladányi Katolikus Egyház)
tudatja, hogy plébánosa Cibian Miklós
augusztus 1-től új szolgálati helyére, Ruzsára
távozott.
A püspökségi hivatal helyére
Kovács Tibor plébános urat helyezte.
A szentmisék a korábbi időpontokban kerülnek megtartásra.

5 éves a HUNTERS
Paintball Sportegyesület
Körösladányban 2005 őszén néhány jó ismerős elhatározta, hogy megismerkedik az akkor
még jószerivel ismeretlen paintball (festékgolyólövő) sportjátékkal, és ki is próbálja azt. A kezdetben még 6-8 főt számláló baráti körhöz hamarosan újabbak is csatlakoztak. A következő év tavaszán aztán ez a kis társaság úgy döntött, hogy a
működésüket bejegyzett szervezetként folytatják
tovább. Így alakult meg 2006 júniusában a
HUNTERS Körösladányi Paintball Sportegyesület.
A csapat ekkor 12 fiúból és 2 leányból, valamint egy pártoló tagból tevődött össze. Az elmúlt
öt esztendő alatt számos helyen képviseltették
sikeresen magukat a „nagy scenario” játékokon,
mint pl. Alcsútdobozon, Pósteleken, Tökölön,
Fóton, Pápán és Füzesabonyban. Több alkalommal
rendeztek kisebb erőfelmérést Körösladányban, de
megfordultak
Szeghalmon,
Füzesgyarmaton,
Mezőmegyeren és másutt is. Az egyesület a május
1-jei majálisokon, a Körösladányi Napokon, a
gyermeknapokon rendszeresen tart bemutatókat,
egy ízben pedig a körösladányi köztisztviselői napon is szerepelt. Az eltelt évek alatt új tagok csatlakoztak az sportegyesülethez, sajnálatos azonban, hogy voltak kilépők is. Ennek ellenére 2011ben már 24 főre és 8 pártoló tagra növekedett a
létszámuk. Itt kell megemlíteni, hogy az egyesület
a tagdíjakból, az elnyert pályázatokból és a támogatóktól kapott adományokból tudta és tudja
fenntartani magát. Ez úton is szeretnének köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában segítették ennek a sporttevékenységnek a
helyi talpon maradását.
A június 18-i, ötéves évfordulót Körösladányban egy jubileumi nap megtartása fémjelezte. Ezen a HUNTERS tagjai, a pártoló tagok, a hozzátartozók és a barátok képviseltették magukat.
A nap főzéssel, természetesen az elmaradhatatlan
játékkal, végül pedig hosszas beszélgetéssel telt
el. Itt fogalmazódott meg, hogy az egyesület legfőbb célja továbbra is a paintball sportág népszerűsítése, illetve a különböző erőpróbákon való minél eredményesebb szereplés maradt.
További sikereket, HUNTERS Körösladányi
Paintball Sportegyesület!
Kovács Goda József

Mi a helyzet a Körösladányi MEDOSZ háza táján?
A Körösladányi MEDOSZ labdarúgó csapata az
előző szezonban gyengén szerepelt a Békés Megyei
bajnokság első osztályában. Csak a 15., utolsó helyen
végeztek, ami azt jelentette, hogy kiestek a csoportból. A bajnokság befejezése után igen jelentős változások történtek a csapat háza táján. A korábbi elnökség lemondott, új elnökséget választottak. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a sportszeretők
nevében megköszönjem a régi elnök, Nyilas Sándor és
segítőinek több éves munkáját. Az egyesület új elnöke
Kecskeméti Bálint, a labdarúgó szakosztály vezetője
Franyó János lett. Az elnökség további tagjai Antal
János, Mező Zsigmond, Kecskeméti Ferenc, Makra Ferenc és Baranya Róbert lettek. Új elnökség, új csapat.
Akár ezt is mondhatnánk, ha az átigazolási listára tekintünk. 14 játékos, továbbá az edző, Ramos János
távozott csapatunktól.
Távozó játékosok: Ramos Miron, Botyánszki András,
Hidvégi Imre, Mező Sándor, Papp Zsolt, Balogh János,
Mészáros Csaba, Elek Tamás, Fekete László, Simon
Imre, Nagy Krisztián, Baranya Tamás, Papp András,
Benyovszki János. A távozó játékosok helyére újak
érkeztek. Ladányi Róbert és Kondoros Tamás Békésről,
míg Kordó Csaba Vésztőről csatlakozott egyesületünkhöz. Mellettük több körösladányi újrakezdte a futballt
(Fekete Balázs, Barna Ferenc, Kiss Tamás, Keresztesi
Zsolt, Keresztesi Krisztián, Papp Sándor és Papp Mihály).
A felnőtt csapat kerete:
Kapusok: Kiss Sándor, Kiss Tamás.
Védők: Danó László, Hornok László, Holóka Árpád,
Keresztesi Krisztián, Keresztesi Zsolt, Kovács Dániel.
Középpályások: Bojti Bence, Sáfár Benjamin,
Kordó Csaba, Novák Roland, Ladányi Róbert,
Papp Mihály, Papp Sándor.
Támadók: Bakos József, Kondoros Tamás,
Fekete Balázs, Perle Szabolcs.
A fiatal csapat edzője Keresztesi János lett.
Az ifjúsági csapat kerete:
Kapus: Ivanek Tibor.

Védők: Petrics Máté, Papp Mihály, Walcz József,
Hegyesi Sándor, Balogh József.
Középpályások: Lovas Gergő, Pályi István,
Agárdi László, Fülöp Krisztián, Kiss Gergő,
Kajó Attila, Sárközi Ádám.
Támadók: Létai Bence, Baliga Attila, Bihari Benjamin,
Kecskeméti Valentin, Vincze Krisztián.
A 2011/12-es idényre tehát szinte teljesen kicserélődött minden a Körösladányi MEDOSZ sportkörben. Az egyesület új mezeket és új labdákat vásárolt.
A pálya elhasznált részein gyeptégláztak. Az új vezetőség elvárása ebben az idényben, a megye másodosztály középcsapatává válni. Csak jövőre lesz cél az első
osztályba való visszakerülés. A felkészülési mérkőzések felemásra sikerültek. A magasabb osztályú csapatoktól rendre vereséget szenvedtünk, de az osztályunkba tartozókkal felvettük a versenyt.
Az
első
tétmérkőzésünket,
augusztus
13-án
Zsadányban játszottuk, ahol a Magyar Kupa mérkőzésen 15:2 arányú győzelmet arattunk a helyiek ellen.
A 2011/12-es Békés Megyei Labdarúgó bajnokság
őszi mérkőzéseinek időpontjai:
08.20.(szombat) 17.00 Körösladány - Mezőkovácsháza
08.27.(szombat) 17.00 Dévaványa - Körösladány
09.03.(szombat) 16.30 Körösladány - Doboz
09.10.(szombat) 16.30 Dombegyház - Körösladány
09.17.(szombat) 16.00 Körösladány - Köröstarcsa
09.24.(szombat) 16.00 Körösladány - Nagyszénás
10.02.(vasárnap)15.00 Gádoros - Körösladány
10.08.(szombat) 15.00 Körösladány - Csanádapáca
10.15.(szombat) 15.00 Okány - Körösladány
10.22.(szombat) 14.30 Körösladány - Battonya
10.29.(szombat) 14.30 Vésztő- Körösladány
11.06.(szombat) 13.30 Körösladány -Medgyesegyháza
11.12.(szombat) 13.30 Kétegyháza - Körösladány
11.19.(szombat) 13.00 Körösladány - Újkígyós
11.26.(szombat) 13.00 Békésszentandrás-Körösladány
Kérjük a sportszerető közönséget, hogy látogassa a
mérkőzéseket és sportszerűen buzdítsa csapatunkat!
Baranya Tamás

- Közérdekű telefonszámok:
Körösladány Város körzeti- és
gyermekorvosainak elérhetősége
hétköznapokon 7-15 óráig, sürgős esetekben:
Dr. Kovács Zoltán: 06-30/529-53-93
Dr. Téren Tibor: 06-30/246-80-82
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 vagy 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
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