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Tisztelt körösladányiak, tisztelt
elszármazottak, kedves vendégeink, barátaink!
Közhelynek számít, hogy milyen gyorsan szalad az idô. Amikor a legutóbbi Körösladányi Napok véget értek, már vártuk
az akkor még távolinak tûnô következôt. És a tizennyolcadik
városnapok - ahogy Ladányban mondják – már itt vannak a
„kertek alatt”. Úgy gondolom - és ezt az elôzô rendezvényeken
résztvevôk száma is bizonyítja -, hogy városunk legnagyobb
rendezvénye a felnôtt kora küszöbén is betölti feladatát. Azt,
amit az elsô, 1996-os megrendezése óta felvállalt. Július elsô
hétvégéje immár tizenhét éve a körösladányiak ünnepe. E rendezvény a legjobb alkalom arra, hogy fogadjuk a rokonokat, barátokat, az elszármazottakat, és arra is, hogy a körösladányiak
és Körösladány barátai egy hétvégén találkozzanak, és együtt
önfeledten szórakozzanak. Számosan ekkorra idôzítik - akár
külföldrôl is - szabadságukat, hogy együtt mulassuk az idôt.
Ilyenkor adjuk át a kiválóságoknak a képviselô-testület által
odaítélt városi kitüntetéseket, köszöntjük az elmúlt egy évben
született gyermekeket és szüleiket, köszöntjük településünk
legidôsebb lakosát, valamint az önkormányzat és támogatóink jóvoltából különbözô kulturális- és sportrendezvényekre
is sor kerül. Ez évben ismét egy tehetséges alkotómûvésszel,
Kardos Tibor úrral és munkáival ismerkedhetünk meg, aki
Körösladányban született és erre az alkalomra alkotásaival
visszatér szülôföldjére.
A ritkábban hazajárók ilyenkor érdeklôdve szemlélik, hogy elmúlt látogatásuk óta van-e változás, fejlôdés kisvárosunkban.
Bizonyára ôk is észreveszik, hogy a korábbi évekhez hasonlóan,
az elmúlt évben is fejlôdtünk. Több középületünk megújult,
folytatódott a városközpont felújítása, mûfüves kispályával gazdagodtunk, megkezdôdött a Körösladány-Szeghalom közötti
kerékpárút építése, a szabadtéri színpad felújítása és önkormányzatiságunk legnagyobb beruházása, a szennyvízelvezetô
rendszer kiépítése. Mindezek mellett számos kisebb-nagyobb
sikeres pályázat eredményeként megvalósuló fejlesztés teszi
szebbé, élhetôbbé kisvárosunkat, vagy segíti intézményeink
feltételrendszerét, dolgozóink munkáját. Örömmel tapasztaljuk, hogy a településen mûködô vállalatok, vállalkozások
munkahelyteremtô beruházásokat végeznek és továbbiakon
gondolkodnak. Úgy gondolom, hogy ahogy Magyarország gazdasági helyzete (az „uniós” prognózisok ellenére) javul, Békés
megye, azon belül pedig Körösladány gazdasági potenciálja is
tovább nôhet majd. A képviselô-testület a jövôben is a leghatékonyabban fogja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.
Tisztelt vendégeink!
Az eredményeink mellett számos új feladattal is szembesülnünk kellett. Az elmúlt esztendôben jelentôs szerkezeti átalakulást hajtottak végre az államigazgatás és közigazgatás
rendszerében. Ezek a változások Körösladány város intézményrendszerét is érintették. Az állami feladatátvállalást, illetve a hatáskörök elosztását szinte zökkenômentesen sikerült
végrehajtani. Természetesen adódtak problémák is, de ezeket
a rendszer elsô évében természetesnek vehetjük. A következô
évtôl remélhetôleg ezek a kezdeti nehézségek is megnyugtató
módon fognak megoldódni. Voltak visszaköszönô problémák
is, amelyek végleges megoldása hosszú évek óta várat magára.
Ezek közül az egyik legfontosabb településünk belvízelvezetésének megfelelô megoldása.
Kívánom valamennyi lakostársamnak és vendégeinknek, hogy
érezzék jól magukat a 18. Körösladányi Napokon!
Barátsággal: Kardos Károly polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ

A körösladányi szennyvízcsatorna-hálózat építése 2013. július
hónapban az alábbi szakaszon folytatódik:
Július 8.: Jókai utca Vécsey és Zrínyi közötti szakasza.
Július 8.: Bem utca, a 33-tól 47-es számig.
Július 8.: Dessewffy utca.
Július 22.: Á
 rpád utca, Damjanich utca Árpád és Batthyány
utca közötti szakasza, Batthyányi utca Dózsa és
Damjanich közötti szakasza.
Július 22.: Makralejáró.
Július 29.: B
 atthyányi utca Damjanich utca és a Eötvös utca
közötti szakasza, Eötvös utca Batthyányi és Bem
utca közötti szakasza.
Július 30.: Bem utca a Kölcsey utcától a Bem utca végéig.
Ezen idôpontok tájékoztató jellegûek, amelyek az idôjárás
függvényében változhatnak. A munkálatok útburkolat-felbontással járnak, melyek forgalom-korlátozást jelentenek. Az
ingatlanok megközelítése gépjármûvel megnehezedik. Kérjük
a lakosságot, magatartásukkal segítsék a munkálatok zökkenô
mentes befejezését! További felvilágosítás az ütemekrôl a Polgármesteri Hivatal 6.sz irodájában kérhetô. A kivitelezô az
adott területeken elôzetesen értesíteni fogja az építéssel érintett utcaszakasz lakóit!
------------------------------------------------------------

Levéltári látogatás

A Nadányi Társaság tagjai nemrégiben szakmai kiránduláson vettek részt. Elôbb Gyulára látogattak, ahol megismerkedtek a Megyei Levéltár munkájával, majd a békési fióklevéltárban egyebek mellett az ’50-es évek körösladányi tanácsi
dokmentumait tanulmányozták.
A csoportot a gyulai intézményben Erdész Ádám megyei levéltár-igazgató fogadta és kalauzolta, bemutatva sok régi, felbecsülhetetlen értékû iratot, könyvet és oklevelet. Elmondta,
hogy a két megyei levéltár közel 800 folyóméter anyagot tárol,
rendszerez, kezel és dolgoz fel. A résztvevôk betekinthettek
a levéltárosok érdekes munkájába is. Megtudhatták, hogy itt
ôrzik a történeti Békés vármegye iratainak legnagyobb részét,
és itt nyertek elhelyezést – többek között – a megye 1950-ig
mûködött központi közigazgatási és jogszolgáltató szerveinek iratai. Az ismertetôkbôl kiderült, hogy a hatalmas méretû
iratanyag struktúrája és kor szerinti megoszlása pontos tükre
megyénk történetének. Békés vármegye területe a XVI. század
közepén török uralom alá került, a korábban írott oklevelek
egy részét a terület földesura, Brandenburgi György utasítására
elmenekítették, a források többi része elpusztult. Az elmenekített iratok és oklevelek ma fényképmásolatok segítségével
kutathatók. Közel háromszáz éve, 1715 óta a megye levéltára
folyamatosan mûködik. 1950 óta a megyei levéltári központ
begyûjtötte a megyében fellelhetô valamennyi – maradandó
értékû – iratot.
A gyulai levéltár után a csoport a volt Megyeházával ismerkedett. A kétszáz éves patinás épület ma a városi Polgármesteri
Hivatalnak ad otthont. Az ülésteremben Bagyinszki Zoltán
fotómûvész, kiváló népmûvelô és kulturális menedzser volt a
házigazda, aki lelkesen, nagy ügyszeretettel mesélt a látnivalókról. Bemutatta az épület szépségeit, többek között a mennyezeten látható (XVIII. századi) körösladányi címert, valamint az
oldalfalakat díszítô, megyei hírességeket ábrázoló festményeket, köztük báró Wenckheim Béla és báró Wenckheim László
egész alakos portréját.
A Társaság tagjai a nap további részében felkeresték a békési fióklevéltárat, ahol hosszasan idôztek a számukra érdekes, elsôsorban
körösladányi vonatkozású eredeti dokumentumok között.
Turbucz Zoltán

Fighter’s Run, azaz a Harcosok Futása

Mi is az a Fighter’s Run? A Royal Vodka Fighters’ Run egy
akadálypályákkal nehezített verseny, amely arra törekszik,
hogy a sokszor unalmas, ismétlôdô gyakorlatokat, monoton
edzéseket félretéve, változatos kihívásokat nyújtson. Az idén
már több mint 800-an indultak a 7, illetve a 14 kilométeres
távon, melyek a helyenként katonai kiképzéssel felérô akadálysorral kiegészítve erôsen megdolgoztatták az indulókat,
köztük több egykori kiválóságot. Így a versenyt teljesítôk közt
volt Pulai Imre olimpiai bajnok kenus, Palkovics Krisztián
volt válogatott hokis, vagy Kropkó Péter egykori Ironman. Az
esemény fôszervezôje, Vozár Attila, korábbi ultramaratonista
következôt nyilatkozta: „Egy sportoló számára nincs annál nagyobb öröm, mint amikor saját teljesítôképességét is legyôzve véghezviszi azt, amit eltervezett. Ezt az érzést szeretnénk megismertetni
mindenkivel.” A pósteleki parkerdôben április 27-én sorra került
Royal Vodka Fighters’ Run-on - egyéniben vagy 4-6 fôs csapatban - vághattak neki a 7, vagy 14 km-es távnak és küzdhették
le a 14, vagy 28 akadályt, de a fiatalabb korosztály sem maradt
kihívás nélkül. A 14 év alattiakra könnyített akadályokkal kialakított 1050 méteres pálya várt, míg az 15-18 éves korosztály
egy 3,75 km-es pályát, és a felnôttekével teljesen megegyezô 7
akadályt küzdhetett le. Iskolánkból 29-en teljesítették a gyermek-, Kovács Adél, Kovács Szilvia, Makra Anett, Rózsás Árpád, Szitás Dániel és Tóth Roberta az ifjúsági-, Kiss Károly
pedig a felnôtt 14 km-es pályát. Album: http://t7.hu/0gjw Képek a felnôtt versenyrôl: http://t7.hu/0g5p A gyermekverseny
fotóit Sánta Bori, Kálmán János és Kiss Károly készítette.

Szeptember 14-én
IV. Sárrét Teljesítménytúrák, Körösladány
Rajt – Cél:
Wenckheim kastély
Rajt ideje:
7:00 – 8:30
Résztávok:		
Sárrét 15 (18 km)
			
Sárrét 30 (30 km)
			
Körös körül 30 (26 km)
			
Körös körül 70 (68 km)
Szintidôk:		
Sárrét 15 – 4,5 óra
			
Sárrét 30 – 7,5 óra
			
Körös körül 30 – 2,5 óra
			
Körös körül 70 – 6,0 óra
Nevezési díj:		
600,- Ft
Ellátás:		
emléklap, kitûzô
A Körös-vidék Teljesítménytúrázója túramozgalom része
http://termeszetbarat.try.hu

Múltidézô
Legutóbbi számunkban új rovatot indítottunk, amelyben a
Békés megyei Közlöny megsárgult lapjairól szó szerint (eredeti
helyesírással!) idéztük a Körösladányról szóló, vagy településünkhöz kötôdô híreket, tudósításokat.
Most folytatjuk a múltidézést.
VI. évfolyam 1879.17.szám B.-Csaba, február 27-én
3.old. : A szeghalmi kaszinó-bál folyó hó 20-án volt. Némelyek a körülményekbôl okoskodva, mert hát nálunk mai napság a sár az uralkodó, aggódva néztek az estély elé. Hátha még
a szeszélyes idôjárást is figyelembe vették, csak-nem bizonyosnak hitték a deficzitet. S mindenek ellenére mondhatni, hogy
a tombolával összekötött tánczestély egyike volt a legsikerültebbeknek. Az értelmiség nagy része részt vett benne s dicséretükre legyen mondva, egy pár kivételével, egyszerûségük
által tündököltek. S ez így van jól a mai pénztelen s csapásos
idôben. A jókedvnek akkor lett vége, midôn a hajnali pír versenyre kelt a terem nagyszerû világításával. Vidékrôl csupán
K.-ladányból és F.gyarmatról voltak vendégeink, amonnan
t. Vajda Géza orvos és a gyógyszerész nejeikkel, innen pedig
a mulatni szeretô Pilitzer fiúk, szám szerint hatan. Zenészek
szintén Gyarmatról voltak, s elég ügyesen játszottak. A f. hó
25-én tartott polgári egylet estélyére szinte ezek voltak felfogadva. Kérdezhetné valaki, hát a szeghalmi zenészek miért
vannak mellôzve? Hát csak azért, mert ôk egyenetlenkedésük által a mellôzésre magukat érdemesítették. Jó lesz nekik
eszükre térni! A bál bevétele tekintélyes. A négyest 26 pár lejtette. A rendezôk ügyessége kiérdemelte az ôszinte elismerést
s köszönetet.
VI. évfolyam 1879. 22.szám B.-Csaba, márczius 16-án
4.old.: Szegény szeghalmi szolgabíró kötélre került! És e valóban nagyon szomorú eset általános részvétet keltett városunkban. Történt pedig a dolog következôképpen: Ladányba törekedett ladikon, s nekimentek a víz alá merült kompkötélnek,
mely midôn a szolgabíró úr meg kivetôdve, elkapták a kötelet,
melyen azután – mert a víz alá volt merülve az elázott kötél –
iszonyú erôfeszítéssel volt képes magát addig fenntartani, míg
segélykiáltásaira mentôbárka érkezett. Szerencse, hogy nagy
ijedés s egy kis fürdés és áthûlésen kívül, nagyobb baj nem érte
s áldozatul nem esett hivatali buzgalmának, melynek a mentô
munkálatoknál már oly sokszor adta önfeláldozó jeleit.
VI. évfolyam 1879. 29.szám B.-Csaba, április 6-án
3. old.: Megyei hírek: Körös-Ladányon Bod Mariska kisas�szony, Bod Antal ref. tanító kedves leánya és Kopényi György
okányi ref. tanító húsvét másodnapján tartják esküvôjüket.
Körös-Ladányban e hó 1-én tûz támadt Fülöp Sándor
földmûves udvarán, egy 4-5 szekérnyi boglya szalma meggyulladt, de szerencsére gyors segéllyel idejében eloltatott, mielôtt
tovább terjedhetett volna. Dicséretére válnék bármely tûzoltóegyletnek azon erélyes ügyesség, mint a község elöljárói a lakosokkal együtt ez alkalommal kifejtettek.
Végül egy szomorú eseményt kell feljegyeznem.
Pap István k.-ladányi felsô fitanitó f. hó 13-án jobb létre szenderült. A képzett tanítónak a jó és nemes szívû barátnak, kinek
korán elhunytát sokan fájlaljuk, legyen könnyû a föld! Bús özvegyét vigasztalja meg, aki megszomorította.
Turóczi Endre
A fenti újságcikkeket – a szegedi Somogyi Könyvtár archívumából, az ott dolgozó munkatársak segítségével – válogatta
Szabó Ignác, a Nadányi Társaság tagja, közreadja:
Turbucz Zoltán
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Sok sikert kívánva, szeretettel búcsúzunk a
körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola ballagóitól

(Fotó: Szabó László)
Felsô sor (balról): Molnár Imre, Kurucz Dezsô, Tóth János István, Szatmári Zoltán, Mundrucz Péter, Nagy Imre, Hermeczi
Krisztián, Simon Richárd, Marton Dániel, Rózsás Gáspár Árpád, Dorszki Patrik, Petri Ákos Zoltán, Sárközi Sándor Ádám.
Középsô sor: Papp Péter Lajos, Papp Ágnes Lídia, Balog Boglárka, Tóth Roberta, Jónás Csaba Sándor, Bíró Noémi, Nánási-Gál
Mirtill Mónika, Papp Sarolta, Babecz Mónika Csilla, Molnár Klaudia, Almási Vivien, Babecz Brigitta Barbara, Egeresi Viktória,
Mészáros Ramóna Hajnalka, Kovács Adél, Kanalas Anikó. Alsó sor: Hoffmann Krisztina, Hôgye Mariann, Baráth Brigitta,
Szeivold Dániel, Tóth Sarolta, Nemes Noémi Írisz, Török Viktória, Molnár Veronika, Papp Dorottya, Buzás Brigitta, Agárdi
Terézia Amanda.

Sikersorok
A Körösladányi Mazsorett Együttes Kristály csoportja a tavaszi szezon két szakmai megmérettetésére
vállalkozott. Show kategóriában,
II. korcsoportban, a 10 -14 évesek
mezônyében a Szeghalmi Országos
Mazsorett Fesztiválon Ezüst-, a Debreceni Országos Mazsorett Fesztiválon Arany Oklevelet szereztek.
A Kristály csoport tagjai a képen:
(balról) Almási Enikô, Sánta Boglárka Réka, Kurucsó Laura, Papp
Daniella, Somosi Bettina, Skribek
Adrienn, Fekete Anett, Rövid Júlia.
Köszönjük Körösladány Város Önkormányzata és az Asztalos Miklós
Mûvelôdési Ház támogatását.
Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetô
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A 2012/13-as labdarúgó megye II. osztály bajnoka
a Körösladányi MEDOSZ SK

A remek ôszi szezont egy hasonló tavaszi követte. Kisvárosunk futballcsapata tavasszal mind a 15 mérkôzését megnyerte, így
magabiztos teljesítménnyel lett bajnok. Együttesünk az utolsó hazai mérkôzésén már átvehette a bajnoki serleget, az érmeket
azonban a 18. Körösladányi Napok keretében kapják meg a játékosok. A felnôtt bajnokcsapat tagjai: Kiu Tamás, Kardos Richárd,
Andrejsi Mihály, Litauszki Tamás, Varga Tamás, Kovács Dániel, Holóka Árpád, Rábai Mihály, Nagy Mihály, Ladányi Róbert, Kordó
Csaba, Papp András, Keresztesi Krisztián, Papp I. Mihály, Gilik Attila, Nagy Balázs, Bakos József, Fekete Balázs, Laksteter Jován,
Papp Zsolt. (Az ôszi siker részesei voltak Keresztesi Zsolt, Hornok László és Szántó László.) A csapat edzôje Pardi Gábor, játékosedzôje Ladányi Róbert. Az ifjúsági együttes a bajnokságban második helyen, míg a serdülô csapat a harmadik helyen végzett.
Mindannyiuknak és mindenkinek, akinek bármilyen része volt a sikerekben, köszönjük és gratulálunk!

Ilyen volt, ilyen lett...

Családsegítô központ

Zöldág Óvoda
és Bölcsöde

Mûvelôdési Ház

Polgármesteri
Hivatal
A Postahivatal (háttérben az új óvoda)

Egészségügyi központ
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Iskolai hírek

Madarak és fák napja
Mint minden év májusában, így idén is megrendeztük a madarak és
fák napját, melyen a nagycsoportos óvodások, valamint az általános
iskola elsô és második osztályosai vetélkedtek vegyes csoportokban.
Az esemény az iskolai ebédlôben kezdôdött, ahol rövid megemlékezés után egy videófilmet tekintettek meg a gyerekek. Szerencsére
kedvezett az idôjárás, így a játékokat a parkba szervezhettük, ahol
mindenki megkereste a saját állomását, és kezdôdhetett a vetélkedés. Volt betûjáték, találós kérdések, tojáskeresés, képkirakás, mocsárjárás, tollfelismerés, tojásegyensúlyozás, célbadobás, totó, igazhamis játék. A gyerekek nagyon élvezték a különbözô feladatokat,
és szorgosan gyûjtötték a pontokat. Az eredményhirdetés után
következett a meglepetés, az állatsimogatás. Az idén Makra Ferenc
galambjait nézhettük meg, melyet fia, Makra Róbert hozott el nekünk. Ezúton is köszönjük nekik, nagy élményt adtak a gyereknek.
A rendezvényt a nyugdíjas kollegákkal és az óvónôkkel együtt bonyolítottuk le. Köszönöm minden segítô munkáját. A nap sikere
biztosíték arra, hogy a rendezvényt jövôre is megtartjuk.
Szervezô: Pápáné Stempely Erika
Tanulmányi verseny Az idei tanulmányi versenyünket május
6-7-én rendeztük meg. Az elsô napon azok mérhették össze
tudásukat, akik matematikából és helyesírásból, a második
napon pedig azok, akik környezetismeretbôl és olvasásból szerették volna megmutatni tudásukat. Örömmel tapasztaltuk,
hogy sok gyermek jelentkezett a versenyre. Szeretném megköszönni az alsós munkaközösség minden tagjának a verseny
elôkészítésében és a lebonyolításában végzett munkáját.
A matematika verseny eredményei: 2. évfolyam: I. Szántó Fanni
2.b, II. Molnár Fanni Boglárka 2.a, II. Szántó Bence 2.a, III.
Herpai Károly 2.b. 3. évfolyam: I. Barna Boglárka 3.b, II. Kardos Levente 3.a, III. Csatári Tamás 3.a. 4. évfolyam: I. Rudner
Csaba 4.b, II. Kádár István 4.a, III. Nagy Gábor 4.b.
A helyesírási verseny eredményei: 2. évfolyam: I. Uhrin Mónika
2.a, II. Tóth Janka 2.a, III. Kotroczó Gabriella Erika. 3. évfolyam: I. Nyíri Ajsa Julianna 3.b, II. Barna Boglárka 3.b, III.
Tasi Szeréna 3.b. 4. évfolyam: I. Piti Sára Bernadett 4.a, II.
Buga Balázs 4.a, III. Kozák Pál 4.a, III. Herpai Mihály 4.a.
A környezetismereti verseny eredményei: 2. évfolyam: I. Szántó
Fanni 2.b, II. Herpai Károly 2.b, III. Faragó Lóránt 2.b. 3. évfolyam: I. Barna Boglárka 3.b, II. Nyíri Ajsa Julianna 3.b, III.
Marton Imre Martin 3.b. 4. évfolyam: I. Nagy Gábor 4.b, II.
Kádár István 4.a, II. Téren Lili Kinga 4.b, III. Piti Sára Bernadett 4.a.
Az olvasási verseny eredményei: 2. évfolyam: I. Uhrin Mónika
2.a, II. Faragó Lóránt 2.b, III. Herpai Károly 2.b. 3. évfolyam:
I. Nyíri Ajsa Julianna 3.b, II. Kardos Levente 3.a. III. Barna
Boglárka 3.b, III. Marton Imre Martin 3.b. 4. évfolyam: I. Piti
Sára Bernadett 4.a, II. Nagy Gábor 4.b, III. Botos Brigitta 4.a.
A szépíró verseny eredményei: 1. évfolyam: I. Soós Viktória1.b, II.
Bátori Anna Krisztina 1.b, III. Kincses Judit 1.b. 2. évfolyam:
I. Molnár Fanni Boglárka 2.a, II. Fekete Erika 2.a, III. Uhrin
Mónika 2.a. 3. évfolyam: I. Marton Imre Martin 3.b, II. Tasi
Szeréna 3.b, III. Buzás Izabella 3.a. 4. évfolyam: I. Piti Sára
Bernadett 4.a, II. Rácz Zsanett 4.a, III. Pap Evelin 4.a.
Herpai Lászlóné munkaközösség-vezetô
Szakma Sztár Fesztivál
Iskolánk hetedikes tanulói meghívást kaptak a 6. Szakma Sztár
Fesztiválra. A rendezvényt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezte azzal a céllal, hogy szakmákat mutasson be, ezzel
megkönnyítve a hetedikes tanulók jövô évi szakma- és pályaválasztását. A Hungexpo Vásárközpont két pavilonjában mintegy
39 szakma került bemutatásra. Május 24-én húsz hetedikes tanuló
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számára biztosítottak hideg élelmet és díjtalan utazást Budapestre. A rendezvény megnyitóját követôen a gyerekek végigjárhatták
a pavilonok standjait, értékes információt szerezve egy-egy szakmáról, melyet a szakmunkás tanulók élôben mutattak be.
Atlétikai Diákolimpia 2012/2013.
A körzeti egyéni összetett és csapatversenyen (Szeghalom, május 7.)
33 diákunk vett részt Havran Mihály és Hugyák István testnevelô
pedagógusok vezetésével. Legjobb eredményeink: Csapat: II. korcsoport lány: 3. helyezés (Száraz Alexandra, Baliga Petra, Botos
Bettina, Simon Szabina, Lipcsei Adrienn, Tóth Márta, Papp Eliza)
II. korcsoport fiú: 1. helyezés (Katona Roland, Boros Zsolt, Kántor Dániel, Almási Balázs, Nagy Norbert, Talpalló Norbert, Szabó
György, Buga Balázs, Buga Imre, Köleséri Norbert) III. korcsoport
lány: 2. helyezés (Papp Dóra, Almási Enikô, Botos Vivien, Kajó
Krisztina) III. korcsoport fiú: 2. helyezés (Szekeres Richárd, Tasi
Richárd, Száraz Zsolt, Köleséri Dominik, Almási Miklós, Bak Attila Márk, Kanalas György, Kurucz Richárd) IV. korcsoport fiú: 2.
helyezés (Dorszki Patrik, Marton Dániel, Nácsa Ferenc, Blezsán
György, Földi Dávid) Egyéni összetett: IV. korcsoport fiú: 1. helyezés: Nácsa Ferenc. A II. korcsoport fiú csapat tagjai és egyéni ös�szetett IV. korcsoport fiú versenyzôi a Békéscsabán megrendezésre
került megyei döntôbe jutottak, ahol a középmezônyben végeztek.
„ A Sárrét legjobb történészei”
Május 9-én rendeztük meg a „Sárrét legjobb történészei” elnevezésû
tanulmányi versenyünket a Dr. Asztalos Miklós Mûvelôdési Házban, melyre hét iskola nevezett (Békéscsabáról a Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvû Ált. Isk., Bucsáról a II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk., Dévaványáról a Ványai Ambrus Ált. Isk., Füzesgyarmatról
a Kossuth Lajos Ált. Isk., Köröstarcsáról az Arany Gusztáv Ált.
Isk., Szeghalomról a Tildy Zoltán Ált. Isk. és Körösladányból a
Tüköry Lajos Ált. Isk.). A vetélkedô háromfôs csapatokban zajlott
le a felsôs évfolyamokon. Mivel mindegyik iskola négy csapattal
nevezett be, így 84 versenyzô küzdött a legjobb helyezésért és a
vándorkupáért. A rendezvény Fekete Anett gyönyörû szavalatával
kezdôdött, majd a harmadik osztályosok énekével folytatódott,
akik Marton Lászlóné vezetésével gyermekdalokat mutattak be.
A rendezvényt Dr. Kató Ernôné, a Szeghalmi Tankerület szakmai
vezetôje nyitotta meg. Ezek után az érdekesebbnél érdekesebb, de
egyre nehezebb versenyfeladatok megírása következett. Összesen
hat feladatsor várt a versenyzôkre, négy választási lehetôséggel:
teszt, keresztrejtvény, tájékozódás a térképen, tájékozódás idôben
és idôszalag készítése, igaz-hamis állítások, filmrészlet megtekintése után betûháló megfejtése. Amíg a zsûri dolgozott, megvendégeltük a versenyzôket. A feladatsorok elvégzése és azok értékelése
után következett a nap izgalmas pillanata, az eredményhirdetés.
5. évfolyamon I. Füzesgyarmat, II. Körösladány, III. Békéscsaba.
6. évfolyamon I. Füzesgyarmat, II. Bucsa, III. Körösladány.
7. évfolyamon I. Szeghalom, II. Körösladány, III. Bucsa.
8. évfolyamon I. Körösladány, II. Bucsa, III. Békéscsaba.
A helyezetteknek az okleveleket és a történelmi témájú könyveket
a zsûri elnöke, Kardos Károly, Körösladány városának polgármestere, Turbucz Zoltán, a Nadányi Társaság elnöke és Kazinczy István, a Helytörténeti Gyûjteményének Házának a vezetôje adta át.
A díjak átadása után az összetettben legjobban szereplô iskola megkapta a vándorserleget, melyet az idén a Tükörysek érdemeltek ki.
A Tüköry Lajos Általános Iskola gyôztes csapatatának tagjai: 5.
évfolyamon: Budai Zsanna, Sánta Boglárka Réka, Virág Nikolett.
6. évfolyamon: Lánczi Máté, Keresztesi Márk, Török Diána. 7.
évfolyamon: Blezsán György, Tóth Alexa, Turbucz Ákos.
8. évfolyamon: Molnár Imre, Petri Ákos, Szatmári Zoltán. Ezúton
is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a
rendezvény lebonyolítását.
Horváth Zoltánné szervezô

Agrárfórum Körösladányban

Ezer nagykövet a fenntarthatóbb világért

2013 áprilisában Körösladányban szervezett agrárfórumot a Békés Megyei Kormányhivatal társszerveivel, ahol tájékoztatták a gazdákat a
földalapú támogatások igénylésének változásairól, a hibák elkerülésének
lehetôségérôl. Tavaly az aszállyal küzdöttek, idén már a belvíz okozott
gondot ezen a területen is, emiatt fontos, hogy a gazdák informáltak legyenek a káreseményeket illetôen.

„A fenntarthatóság nagykövetei” címmel indított programot a Henkel. A
kezdeményezés célja, hogy felhívja a munkatársak és a környezet figyelmét
a fenntarthatóság fontosságára és környezettudatosságra ösztönözze ôket. A
munkatársak online elôadásokon kapnak átfogó képet a globális kihívásokról,
és részletesen megismerkednek a Henkel fenntarthatósági stratégiájával. A
program kezdete óta mintegy 500 munkatárs fejezte be sikeresen a képzést, és
2013 végéig számuk a tervek szerint ezerre nô majd.
„A fenntarthatóság nagykövetei” program célja, hogy a munkatársak
közelebbrôl megismerkedjenek a fenntarthatóság témakörével, és ezt a tudást
másoknak, így a kollégáiknak, szállítóknak, vevôknek, fogyasztóknak, sôt
diákoknak is átadják. Németországban, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült Arab Emirátusokban megtartott kísérleti iskolai foglalkozások keretében
eddig közel 400 gyermek tanulhatta meg, mivel teheti zöldebbé maga körül
a világot. A foglalkozások tapasztalatai alapján a Henkel kiterjeszti iskolai
fenntarthatósági projektjét, így a vállalat nagykövetei 2013 eleje óta látogatnak el az általános iskolákba szerte a világon.
Magyarországon közel 500 harmadik és negyedik osztályos általános iskolás
vesz részt az oktatásokon az idei tanévben, ahol a Henkel önkéntes munkatársai
a gyerekekkel együtt ötletelve segítik elô a környezettudatos szokások kialakulását. Arnóti Edit, a Henkel Magyarország „ A fenntarthatóság nagykövetei”
programfelelôse szerint a tanulókkal folytatott beszélgetés során sok kreatív
megoldás születik arra, hogyan lehet az öko-szemléletet beépíteni a hétköznapokba, és a Henkel munkatársai is átértékelik saját fogyasztási szokásaikat.
A nagykövetek a Henkel országos telephelyei közelében lévô általános iskolákba is ellátogatnak. Május 28-án a körösladányi Tüköry Lajos Általános
Iskola két negyedik osztályos diákja vett részt a programban. Kálmán János,
az általános iskola igazgatója szerint fontos, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a környezetvédelemmel és saját felelôsségükkel. Az
oktatások célja, hogy a gyerekek megismerjék, mit jelent a fenntarthatóság,
és hogy egyénileg mit tehetnek a környezetvédelemért. Az interaktív és szórakoztató program során megtudják például, hogyan takarékoskodhatnak a
vízzel és az energiával a fürdôszobában vagy a mosás során. Mivel a mosószerek és a háztartási tisztítószerek környezeti lábnyomának akár 70 százaléka
a felhasználási fázishoz kapcsolódik, fontos, hogy erre a jövô fogyasztóinak
figyelmét már fiatal korban felhívják.
A Henkel számára a munkatársak jelentik a siker kulcsát a fenntarthatóság
megvalósításában. A Laundry & Home Care üzletág által kezdeményezett „A
fenntarthatóság nagykövetei” program során lehetôségük nyílik arra, hogy
személyes tapasztalatokat és új ismereteket szerezzenek a fenntarthatóságról,
hogy aztán ezeket a mindennapi életükben is alkalmazzák. Ez a közös tudás
jó alap ahhoz, hogy tevékenységünket még felelôsebben és sikeresebben végezzük a jövôben – mondta Bruno Piacenza, a Henkel Laundry & Home Care
üzletágának alelnöke. A Henkel világszerte vezetô márkaneveket és technológiákat egyesítve mûködik három üzleti területen: Laundry & Home Care,
Beauty Care és Adhesive Technologies. 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, a Schwarzkopf és a
Loctite. A Henkel 2012-ben közel 47 ezer munkatársával 16,510 milliárd euró
árbevételt és 2,335 milliárd euró üzemi eredményt ért el. A Henkel elsôbbségi
részvényeit jegyzi a DAX német tôzsdeindex.
Varga Patrícia, Henkel Magyarország Vállalati kommunikáció

Erdôs Norbert kormánymegbízott a javuló kérelem-beadásokról
beszélt. Elmondta, hogy egyre kevesebb a problémás, hibás igénylés, és szintén csökkenô tendenciát mutat a szabálytalanságok száma is az ellenôrzések során.
A katasztrófavédelmi tájékoztatás keretében Kohut Pál tûzoltó
fôhadnagy a törvényi szabályozásról, a szabadtéri tûzesetekrôl
ejtett szót. Megtudhattuk tôle, hogy változások léptek életbe az
idei évtôl. A szankciók húsbavágóak lehetnek, ha nem tartják be a
szabályokat, a tûzgyújtásra vonatkozó elôírásokat.
Németh Tibor (MVH) a javuló tendenciák mellett (kevesebb
problémás ügyfél és kevesebb problémás igénylés volt legutóbb) a
megszigorodott igénylés feltételeirôl osztotta meg gondolatait. Elmondta: közös érdekünk, hogy a támogatásokat minél hamarabb
ki tudják fizetni, de ehhez szükséges a hibátlan igénylés leadása.
Ebben segítenek ezen a fórumon is. Felhívta a figyelmet arra, hogy
mindenki éljen azzal a lehetôséggel, hogy még határidô elôtt beadja a kérelmeket, és a vetési szándékot jelentse be!
Veress Vilmos megyei fôfalugazdász kiemelte, hogy a falugazdászok ingyen végzik munkájukat, így minden gazda bátran forduljon hozzájuk kéréseikkel, kérdéseikkel. A fôfalugazdász mellett dr.
Tóth Gábor (Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága igazgatója) is elôadást
tartott a kölcsönös megfeleltetés rendszerérôl. A napokban indult
ellenôrzéssorozat egészen december 20-ig tart, amely keretében
azokat az állattenyésztôket ellenôrzik, akiknél túl magas vagy éppen túl alacsony az állatmozgás.
A fórumon résztvevô gazdák leginkább a belvíz miatt panaszkodtak. A szivattyúzás lehetôségérôl érdeklôdtek, amely a polgármesteri hivatallal egyeztetve meg is oldható.
Elhangzott egy olyan kérdés is, amely talán sok gazdát érinthet:
egy adott földterületre többen is pályáznak, viszont a beadott pályázatokat nem bírálják el május 15-ig, azaz a területalapú támogatások igénylésének határidejéig. Mi ilyenkor a teendô? Mint
kiderült, ez egy folyamatban lévô intézkedés, tárgyalások folynak
már a határidôk miatt, de a szakemberek arra kérik a pályázókat,
hogy amint megszületett a döntés, azonnal jelentsék is azt, hogy
elkerülhessék a szankciókat. Az agrárfórumokon olyan információkkal gazdagodhattak a gazdák, amelyek segítenek a területalapú
támogatás igénybevételéhez, de a szakemberek kérik ôket, hogy
figyeljenek és tájékozódjanak folyamatosan.
(Békés Megyei Kormányhivatal)
----------------------------------------------------------------

Kultúrsarok

A Körösladányi Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi minden támogatójának. Örömmel tájékoztatja egyben a kedves olvasókat, hogy az összegyûjtött adományokból
521.000,- Ft értékû csillagászati távcsövet vásárolt, amelyet tartós
használatra átad a Tüköry Lajos Általános Iskola diákjainak.
- Május végén Békéscsabán rendezték meg a Nyugdíjasok Regionális Versmondó Versenyét, amelyen a Dél-Alföldi Régió
legjobbjai vettek részt. A versenyen indult 26 résztvevô közül
az elsô helyezett Soós Imre, a Körösladányi „Ôszikék” Nyugdíjas Klub tagja lett, aki így a szeptemberben megrendezésre
kerülô országos döntôbe is bejutott.

Ujhelyiné Mojzsis Anna gyárvezetô a
körösladányi tanulók
egy csoportjával
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Gondolatok egy kiállítás elé
A 18. Körösladányi Napok egyik érdekes – és kétségkívül „színes” - rendezvénye lesz az a kiállítás,
amelyet – a Nadányi Társaság kezdeményezésére – a városi önkormányzat rendez Kardos Tibor
szobrász és képzômûvész alkotásaiból. „A mozaikkép reneszánsza” elnevezésû tárlat bizonyára sok
érdeklôdôt vonz majd a mûvelôdési ház klubtermeibe. A mûvészt az idôsebb helyieknek aligha kell
bemutatni: Kardos Tibor Körösladányban született 1950-ben, a család harmadik gyermekeként.
8 éves korától szüleivel és testvéreivel a mai Wenckheim utcában (a „malomudvarban”) élt. Saját
gyermekkoráról így vall: „Rendkívül mély nyomot hagytak bennem az akkori élmények, a szülôfalumban eltöltött évek, az iskola, a barátok, az
osztály, a szomszédok. Felejthetetlen emlék marad számomra Asztalos Miklós bácsi színjátszó köre, melyben én is – sok iskolatársammal együtt –
szerepeltem. Meghatározó élmények voltak számomra a Sebes-Körös partján töltött nyári szünetek, a kiserdô, a nagyerdô, benne az ’ezeréves fa’, a
természet közelsége és szépsége, a vén Márkus legendája.”
Szülôfalujához való kötôdése, kapcsolata 1964-ben történt elköltözése után sem szakadt meg; esküvôje is itt, a mai Polgármesteri Hivatalban volt. Amíg szülei éltek, rendszeresen hazalátogatott. Életpályája alakulása messze vitte ôt Körösladánytól. Középiskolájába
Békéscsabán járt, technikusi végzettségét is ott szerezte, majd a fôvárosban kereskedelmi- és áruforgalmi diplomát szerzett. Közben –
gyermekkori álmát megvalósítandó – Budapesten festészet-grafika mesterkurzust végzett, ahol mestere a 2011-ben elhunyt Munkácsydíjas Bálványos Huba, a mûvészeti egyetem grafikai tanszékvezetô tanára volt Ô. segítette fiatal korától tanácsaival, útmutatásaival,
véleményezte grafikai és szobrászati munkáit, és további alkotói munkára ösztönözte. A képzômûvészet már gyermekkorától fontos
szerepet játszott életében. A rajz, a grafika, s általában a képzômûvészet iránti érdeklôdését édesapja, majd általános iskolai rajztanára,
Berecz Andrásné keltette fel benne. Folyamatosan képezte magát, és mindig szakított idôt a képzômûvészeti alkotó munkára. Végigjárta annak szinte minden területét; elôbb grafikával és akvarellfestészettel, majd kisplasztikával és faszobrászattal is foglalkozott. Választott mesterségéhez kézmûves- és alkotótáborokban szerzett szakmai tapasztalatot, amelyet jól tudott hasznosítani képzômûvészeti
alkotásaiban. Az igazi kihívást számára azonban a „síkból a térbe” kifejezésmód, a szobrászat jelentette. Mintegy 25 éve foglalkozik
kôszobrászattal. Szobrászati munkái nem szokványosak. Mûveiben a realista, figurális emberábrázolásra törekszik; fôleg a nôi nem
iránti elfogultságát és tiszteletét hangsúlyozza. Szobrainak, táblaképeinek központi alakjai szinte mindig a nôk, szépségükkel, titokzatosságukkal, karcsúságukkal, mozdulataikkal, hangulataikkal és szeszélyességeikkel együtt. Majd látni fogjuk, hogy a Szôdligeten élô
és alkotó mûvész szakított a mai kortárs szobrászati irányzattal. Ezt bizonyítják színezett szobrai és dombormûves mozaik táblaképei
is. Mûvészettörténeti tanulmányai és utazásai során különösen megérintette ôt az ókori görög, a római és az ázsiai kerámiamozaik
mûvészet. Ezen élmények hatására kezdett el mozaikképeket, táblaképeket és portrékat készíteni színes csempékbôl és padlólapokból.
Az évek során újabb technikákat, sajátos és egyedülálló kifejezésmódot kísérletezett ki: a mozaiktechnikát kombinálta a szobrászattal, reliefekkel és dombormûvekkel. Alkotásai ettôl különlegesek. Az erôs színek alkalmazásával és a dombormûtechnikával mûvei
dinamikussá és mozgalmassá válnak. Táblaképeit a fény és az árnyék játéka, valamint az újszerû kontraszthatások szinte festmény
jellegûvé varázsolják. Alkotásaiban összegzôdik képzômûvészeti tudása, több évtizedes grafikai, festészeti és szobrászati tapasztalata,
magas fokú anyagismerete és imponáló felületkezelési technikája.
Munkáival szeretne hozzájárulni egy szebb, jobb, élhetôbb és barátságosabb világhoz. Ahogy Ô mondja: „…lemosni a lélekrôl a
mindennapok porát”.
Mûvész úr, Kardos Tibi, Isten hozott itthon, Körösladányban!
Turbucz Zoltán

Közérdekû telefonszámok:

Körösladány város körzeti- és gyermekorvosainak
elérhetôsége hétköznapokon 7.00-15.00 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,
Körösladány polgármestere: 66/474-100
Polgármesteri Hivatal, Körösladány: 66/474-012
Idôsek Otthona: 66/474-058
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás):
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141
Csôtörés-ügyelet: 66/371-447
Csôtörés 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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