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15 éves a Körösladányi
Városszépítő Egyesület
A kilencvenes évek közepén egy kirándulás keretében Ausztriából hazafelé, beszélgetésünk témája az
ottani települések megkapó szépségéről, tisztaságáról
folyt. Közben átléptük a határt, amikor szinte mindenki
felszisszent, látva a sok szélfútta zacskót, útszélre kiborított szemetet. Elszégyelltük magunkat.
Ez a látvány kísért bennünket városainkon, falvainkon áthaladva, egészen hazáig. 1998 tele időt adott,
hogy alaposan átgondoljuk, mit lehetne tenni, hogy
községünkben elinduljon egy folyamat a tisztaság és
rend érdekében.
A már meglévő Természetbarát Kör
tagjai közreműködésével, Bojti János polgármester jóváhagyásával, minden utcából 2-3 lakos meghívásával
elindult egy közösségi csoport kialakítása. Mindenki
nagy örömére 1998. február 12-én 42 taggal megalakult a Körösladányi Faluszépítő Egyesület. Vezetője
Kleiber Sándor nyugdíjas erdész, helyettese Komróczki
János kertész lettek. A feladat adva volt, a lakosság
bevonását, a tagok önzetlen munkáját hálás szívvel
fogadta a faluban élő emberek döntő többsége. Kleiber
Sándor 9 évig volt az egyesület elnöke. A tagság összetartó erejével és önzetlen munkájával bizonyította,
hogy érdemes volt az egyesületet létrehozni. 2007-ben
Körösladány városi rangot kapott, ezzel az egyesület
neve is megváltozott. Körösladányi Városszépítő Egyesületként folytattuk munkánkat. Céljaink, feladataink
nem változtak, viszont a környezetvédelmet is felvettük
feladataink közé.
Taglétszámunk jelenleg 91 fő.
Az egyesület nyitott, tisztelettel és barátsággal
fogadunk minden segíteni szándékozó embert. Az eddig
végzett munkánkat szerte a településen bárki láthatja,
s ha az ebben való részvételt érdemesnek találja, bátran csatlakozzon hozzánk!
Készülünk a szeptember 22-én, vasárnap 16.00
órától a művelődési házban tartandó Városszépítők
Napja rendezvényünkre. Itt ünnepélyes keretek között
köszönjük meg azok munkáját, akik lakókörnyezetük
szépítésében virágosításában legtöbbet tették.
A 15 év alatt fontosabb tevékenységeink a következők
voltak:
- Virágos tereket hoztunk létre, alakítottunk ki, virágosítottunk, fákat ültettünk (tűzkút felújítása, a Rákóczi
téri virágágyás létrehozása, a pékség előtti park kialakítása, Meran-emlékfa ültetése, Márkus-fa ültetése, a
kastélyparkban filagória létrehozása, a katolikus templomkert és a Deák tér rendben tartása).
- Kulturális programok. (Batyusbál évenként, immár 14
alkalommal, Írisz Hangverseny 4 alkalommal, évenként
jutalom-kirándulás a legtöbbet segítők részére.)
- Videón rögzítettük városrészeink virágosítását, utcaképeit (2009. Oncsa, 2010. Bozsód, 2011. Sárállás,
2012. Fásivég, 2013. Újladány).
Kleiber Sándorné
a Körösladányi Városszépítő Egyesület
elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
2013. január 1-én lépett hatályba az egyes
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
2012. évi CLXVII. törvény. A fenti törvény értelmében Körösladány város Önkormányzata Képviselőtestülete a Mező Imre út nevét Klapka György utca
névre változtatta.

Az iskolai évkezdet előtt
Fiatal szakértők szerint a tanévben az a legjobb, hogy egyszer
véget ér és kitör a nyári szünet. Ebben lehet némi igazság, hiszen
elég sokan szokták már június elejétől számolgatni a napokat. A
vakáció azonban nagyon hosszú, a pihenést is meg lehet unni
egyszer, ezért talán nem is baj, hogy szeptember környékén a
nebulók visszaköltöznek az iskolába. A tanév zárása óta a színfalak
mögött azért lázas munka folyt. Folyamatosan működtettük a nyári napközit, meglepően magas létszám mellett. Megtörtént az új
tanév előkészítése: az oktató-nevelő munkához rendelkezésre
állnak a szakképzett munkatársak és a rendezett, szervezett munkafeltételek. Köszönhetően a település önkormányzatának és a
technikai személyzetnek, tiszták és esztétikusak az iskola helyiségei.
Az első tanítási nap 2013. szeptember 2-a (hétfő) volt. Minden
osztály az osztályfőnökével kezdi a tanévet – ismerkedéssel, balesetvédelmi oktatással és az aktuális teendők megbeszélésével.
Iskolánk honlapja (www.amkkorosladany.hu) kibővülő információtartalommal várja az érdeklődők látogatását (alapdokumentumok,
alkalmazott tantervek, tantárgyfelosztás, órarend, fogadóórák
rendje, vezetői munkarendek, tájékoztatók, eseménynaptár, éves
munkaterv, aktualitások, beszámolók, digitális napló stb).
A 2013/2014. tanév utolsó tanítási napja 2014. június 13.
(péntek) lesz. A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A tanítási
év első féléve 2014. január 17-ig tart. 2014. január 24-ig értesítjük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben
elért tanulmányi eredményekről. Az őszi szünet 2013. október 28tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október
25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a
szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő). A tavaszi
szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
április 23. (szerda).
Az alsó tagozat továbbra is egésznapos oktatásszervezési formában fog működni, a gyerekek nevelését és oktatását munkatársaink 7.30 -16.00 óra között biztosítják. Nyitvatartási rendünk viszont részben megváltozik, kibővül. Azon alsós és felsős gyerekek
részére, akiknél ez indokolt (pl. mindkét szülő dolgozik), igazgatói
engedéllyel 6.30 – 7.30 és 16.00 – 17.00 órák között gyermekfelügyeletet, gyermekfoglalkozásokat biztosítunk. Különös hangsúlyt
fektetünk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, a nagy létszámú osztályokat kisebbekre bontjuk szét. Lehetőséget kaptunk
arra is, hogy újabb, jól képzett szaktanárokkal bővítsük nevelőtestületünket. A tanórai foglalkozások mellett a 2013/2014-es tanévben is biztosítjuk a szabadidős tevékenységeknek a már eddigi is
megszokott, igen széles választékát. Intézményünk folyamatosan
vesz részt pályázatokon annak érdekében, hogy forrásokat tudjunk teremteni a fejlesztésekhez. Külső és belső kapcsolatrendszerünk kiegyensúlyozott, mind a civil szervezetekkel, egyházakkal,
települési intézményekkel egyaránt. Annak ellenére, hogy 2013.
januártól a fenntartói feladatokat az állam gyakorolja, zavartalan
és eredményes az együttműködésünk Körösladány város Képviselő-testületével és az önkormányzattal, melynek eredménye a rendezett környezet és a kiegyensúlyozott működés, amely a gyerekek érdekeit szolgálja. Ugyanez jellemzi a Szeghalmi Tankerülettel
való kapcsolatunkat is, melynek következtében sem a szülők, sem
a gyermekek életében emiatt nem állt be változás. Továbbra is
nyitott intézmény maradtunk: nyitottak a szülői, a fenntartói, a
helyi társadalmi igények felé, a folyamatosan változó igényeknek
legjobb tudásunk szerint kívánunk megfelelni. Munkánkat szigorú
szakmai protokoll alapján végezzük, de folyamatosan keressük
környezetünk visszajelzését is.
Kálmán János intézményvezető

Aktualitások
Szennyvízberuházás
Az újladányi és az oncsai településrészen a szennyvíz bekötővezetékek kiépítési munkálatai megkezdődtek. A település többi részén a kivitelező tervegyeztetést folytat a
fölgázszolgáltatóval, hogy a munkakezdésre az engedélyt
mihamarabb megkaphassa. A munkálatok megkezdését megelőző napokban az érintett utca lakói írásos értesítést kapnak
a kivitelezőtől. A szennyvízberuházással kapcsolatos esetleges kérdésükkel, panaszukkal a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához, illetve közvetlenül a kivitelezést végzőkhöz is
fordulhatnak. Az új szennyvíztisztító-telep építése zavartalanul, az előre meghatározott ütemben zajlik.
Kerékpárút építése
A Körösladány-Szeghalom közötti kerékpárút földstabilizációs rétege elkészült, jelenleg a zúzottkő alapréteg lefektetése folyik. A szeghalmi vasúti átjáróban az átvezetés
elkészült, továbbá a szeghalmi főcsatornán átvezető kerékpárhíd hídfője és hídgerendája is elhelyezésre került. A kivitelezés előreláthatólag szeptember végén befejeződik, az ezt
követő végső ellenőrzések után a kerékpárút ünnepélyes átadásra kerül, melynek időpontjáról külön tájékoztatást fogunk adni.
Szabadtéri színpad:
A szabadtéri színpad nézőtere, a térvilágítás és a hozzá
kapcsolódó elektromos hálózat megújult, melyet már több
nyári rendezvényen is élvezhettünk. A kiszolgáló épületek
teljes körű (építészeti, elektromos, gépészeti) felújítása is
megkezdődött. A színpad, a kerítés és a térburkolás kiépítése
még idén ősszel befejeződik.
Új, műfüves pálya:
Sporttelepünkön új, 40x60 m névleges méretű műfüves focipálya fog épülni labdafogóhálóval és pályavilágítással. A munkaterület átadása augusztus végén megtörtént, a munkálatok előreláthatólag ez év végén fejeződnek
be.
Épületenergetikai beruházás
Épületenergetikai beruházásunk keretében átadásra
került a Simai u. 2. sz. alatti gondozási központ épülete és a
Polgármesteri Hivatal „B” épülete. A kivitelezés során kicserélték az épületek nyílászáróit, korszerű, környezetbarát
technológia alkalmazásával megújult a fűtési és használati
meleg vizet biztosító rendszer, továbbá a homlokzati és födém hőszigetelése is megvalósult. A Nagy Márton u. 2. sz.
alatti Pszichiátriai Otthon felújítása jelenleg is folyik, mely az
idei év végén befejeződik be.
Startmunka program:
A Startmunka program belvízrendezés-vízelvezetés
projekt keretében a település kijelölt területein került, illetve
kerül sor a csapadékvíz-elvezető árkok felújítására, új árkok
kialakítására. (Új árok és bejárók áteresszel támfalazva a

Dévaványai út, Lenkey utca és Béke utca közötti szakaszán
valósult meg.) A program része a település vízgyűjtő területének mintegy 70%-át levezető Dózsa György úti gyűjtőárok
burkolása az Eötvös út és a körgát közötti szakaszon. A munkálatokat a helyi víziközmű intézmény folyamatosan végzi.
A kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel az
intézmény munkatársaihoz fordulhatnak.
(Telefon: 06-66/475-377, mobil 06-30/227-56-96)
Egyéb beruházások:
Önkormányzatunk saját beruházásként két legnagyobb társasbérlakásának (Nadányi út 12., Kossuth út 54.)
külső felújítását végezte el a nyári hónapokban, melynek
hangsúlyos része volt az épületek homlokzati és födém hőszigetelési rendszerének kiépítése.
A megújult ravatalozóhoz felajánlásból, közadakozásból és az önkormányzat segítségével lélekharang kerül elhelyezésre. A harang és a harangláb is hamarosan elkészül.
Az átadás tervezett időpontja 2013. szeptember 21.

Intézmény-egységünk hírei
A Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde a 2013/2014-es
tanévet 152 óvodás és 26 bölcsődés gyermekkel indítja.
Örömünkre szolgál, hogy ebben a tanévben a korábbi 6
óvodai csoport helyett 7 csoport indítását engedélyezte
az önkormányzat, ezért a Nemzeti Köznevelési Törvény
alapján új munkakörök létesítésére adódott lehetőség. Az
új tanévben további 2 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő
takarító munkatárs segíti az intézményben folyó munkát.
Az új csoport indításához szükséges berendezési tárgyak,
játékok beszerzése - az önkormányzat és az óvoda alapítványának támogatásával - folyamatban van.
Szintén az önkormányzat és az alapítvány támogatásával
készül el az épület udvarára tervezett árnyékoló rendszer
is, amely várhatóan ősztől védi majd a gyermekeket az
időjárás ártalmai ellen.
Szeptembertől ismét nagy szeretettel várjuk a „régi” és
az új óvodásokat, bölcsődés kisgyermekeket intézményünkbe.
Tasi Mária
intézményegység-vezető

Tisztújítás a Fülemüléknél
Büszkén vállaljuk: öregszünk, immár 22 évesek
lettünk. Egy ember életében ez a legszebb kor, amikor
már kellő bölcsességgel és némi tapasztalattal bírva,
önálló életvezetésre vágyik. A mi kis énekkarunk életét
egy kis team irányítja, mindenkor a közösség céljait szolgálva. Eljött az az idő, amikor a megalakuláskor megválasztott vezetőség aktív tagja, Papp Sándorné Erzsike
lemondott a vezetőségi pozícióról, s helyette két fiatal,
tettrekész tag, Kovácsné Gurmai Terike és Ondrejcsikné
Papp Erika vette kezébe a csoport életének irányítását.
A legutóbbi népdalköri próbán megköszöntük Erzsike fáradtságot nem ismerő szervező munkáját. Az új vezetőség tagjai örömmel elvállalták a feladatot, hiszen maguk
mögött tudhatják a tagok és a művészeti vezető támogatását is. Népdalkörünk újabb két éves megmérettetési
sorozat előtt áll. Első országos minősítő versenyünk a
Sárrét Száztagú Együttesének tagjaként október közepén
lesz Szeghalmon. Az izgalom azért is nagy, mert a csoportot
alkotó
füzesgyarmati,
szeghalmi
és
vésztő
dalostársakkal együtt egy új, körösladányi Bartókösszeállítást fogunk bemutatni. Egy ilyen megmérettetés
mindig nagy kihívás a művészeti vezetőnek is, hiszen az
előadáson túl a csokor összeállítását is kritikus szemmel
értékeli a neves szakmai zsűri. Népdalkörünk szakmai
munkájának megmérettetését a Vass Lajos Népzenei Verseny vésztői elődöntőjében kezdjük. Remélhetőleg bejutunk a tavasszal rendezendő középdöntőbe, melyen célunk a Kárpát-medencei döntőn való részvétel, ott pedig a
Vass Lajos Nagydíj megszerzése. Ezzel párhuzamosan fut
a KÓTA Országos Minősítő versenye is. Mivel népdalkörünk nagy szakmai múlttal és számos elismeréssel rendelkezik, lehetőségünk mutatkozik a legmagasabb szint,
az Arany Páva cím megszerzésére. Ha azt megkapjuk,
akkor indulhatunk egy újabb megmérettetésen, ahol az
Arany Páva minősítéssel rendelkező csoportok győztese
kapja meg az Arany Páva Nagydíjat. A Körösladányi Fülemüle Népdalkör minden héten szerdán 18.00 órától tartja
próbáit a művelődési házban. A próbák bárki számára
nyitottak, ahová minden érdeklődőt, énekelni vágyót
nagy szeretettel várunk.
Marton Lászlóné művészeti vezető

Rendhagyó kiállítás a helytörténeti gyűjteményben
A Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza hagyományaihoz híven - idén is több időszakos kiállítást kínál a
látogatók számára. Ezek közül is kiemelkedik a Körösladányi
Napok alkalmából megnyitott „Körösladány története térképekben” című. A rendhagyónak számító bemutató
Körösladány történetét követi nyomon a honfoglalástól napjainkig.
Az eltelt évek alatt folytatott kutató- és gyűjtőmunkának köszönhető, hogy számtalan, levéltárakban őrzött, ritkaságszámba menő térkép került a gyűjtemény birtokába. Ezek
immár az érdeklődők számára is megtekinthetők. Ugyan a
korai időszakból nem maradtak fenn a település múltját részleteiben ábrázoló térképek, de régészeti leletek, az irattárakban, különféle tanulmányokban található adatok alapján készített rekonstrukciós térképeken mégis nyomon követhető
Körösladány kialakulásának és fejlődésének, a történelemben
játszott szerepének útja: az Árpád-kori telepek faluhatáron
belüli elmozdulásaitól a település fekvésének állandósulásáig,
a Nadányi uradalom birtokközpontjává válásáig. Utóbbinak
köszönhető, hogy a XIII-XIV. században kialakuló szolgabírói
járások közül a Békés vármegye északkeleti területén elterülő
ún. sárréti járásának legrangosabb központjává is válhatott
Körösladány. Ezt a szerepét a török hódoltság közigazgatási
változásai ugyan hátrányosan megváltoztatták, de dinamikus

fejlődése folytán az 1700-as évek végétől, ötven éven át ismét járási központtá vált a település. Külön figyelmet érdemelnek a XVIII. századi kéziratos térképek, amelyek a helynévi adatokon túl, bepillantást engednek a korabeli gazdasági
életbe, vízrajzi viszonyokba éppen úgy, mint Körösladány
településszerkezetének változásaiba. A folytatást a XIX-XX.
századi katonai és kataszteri, illetve más egyéb térképek jelentik, amelyek többek között bizonyságul szolgálnak a kastély átépítésének időpontját illetően is. Egyben Körösladány
belterületének további növekedése is nyomon követhető,
egészen Újladány kialakulásáig. Az összegyűjtött térképek
azonban azt is elárulják, hogyan változott meg a környező
folyó-, út- és vasúthálózat, s hogy a különböző korokban milyen elképzelések születtek ennek átalakítására. Mára már
elfeledett eseményekre világítanak rá azok a tervvázlatok,
amelyek pl. Körösladány kisvasúthálózatba való bevonását is
eredményezték volna. Míg a megyei közigazgatás gyakori
átalakításának felvonultatásával az idén bevezetett járási beosztás ábrázolásával érünk el a mába.
Az év végéig megtekinthető kiállítás számos, a fentiekben nem taglalt apróbb részletekre is rávilágít, kielégítve a
különböző érdeklődési igényeket. Éppen ezért ajánljuk a lakosság figyelmébe a Körösladány történetének eleddig ismeretlen részleteit is feltáró bemutatót.

den jók osztogatóját, hogy terhes pályánkon kegyelmében
részesítsen. Nem mulaszthatom el, hogy fel ne említsem,
miszerint a ref. egyház egyszerű felhívásunkra – tudván,
Kedves olvasó!
hogy a tanítói értekezletek szellemi haszna az egyházaknak
Nemrégiben új rovatot indítottunk, amelyben a kamatozik – az étkezés költségeit szívesen megajánlotta,
Békés megyei Közlöny megsárgult lapjairól szó szerint miért is fogadja az egyház ügyét szívén viselő egyháztanács
(eredeti helyesírással!) idéztük a Körösladányról szó- e helyen is a tanítótestület szíves köszönetét.
ló, vagy településünkhöz kötődő híreket, tudósításokat. Most folytatjuk a múltidézést. Jó nosztalgiázást VI. évfolyam 44.szám B.-Csaba, május 13-án
kívánunk!
1. old.: Megyei Hírek Körös-Ladányból legközelebb azon

Múltidéző

VI. évfolyam 1879, 36.szám

örvendetes hír jutott el hozzánk, hogy a megye nagybirtoko-

B.-Csaba, április 24-én sai egyik legtiszteltebb férfiának, már néhány hetek óta

2.old.: A szeghalmi járás tanítói folyó hó 17-én tartották évi
értekezletöket Szeghalmon. Sajnos, hogy a rossz út miatt sem
K.-Ladányból, sem Vésztőről nem jelent meg senki, s
így a sokak által szerencsétlennek tartott tanférfiak még a
tisztújítást is a szeptember első felére tervezett értekezletre
halasztották, azon megállapodással, hogy ezután a húsvét
utáni értekezlet állandóan szeptemberben, mint az iskolai
év kezdetén tartassék. Elhatároztatott az is, hogy ezután
minden ily értekezleten az elméleti értekezések után egy
vagy más iskolában gyakorlati előadás tartassék, azon iskola tanítója által az összes tanítók jelenlétében, kik aztán bírálataikat is őszintén megteendik, így akarván tanulni egymástól s tanítani egymást. Az értekezlet felváltva történik
a 4. egyházban. A rövid értekezleten, mint szint az azt követő barátságos ebéden részt vettek: nagytiszt. Tatár János
lelkész, t. Kiss Ferencz, mint iskolaszéki elnök és
Péter
Endre
községi
bíró urak, kik a tanügy iránti
érdekeltségöknek a megvitatott tárgyakhoz való hozzászólásukkal kellő szakavatottságukat tanúsí-tották. Ebéd után
nem maradt el a pohárköszöntés sem. Hiszen ez velünk
született tulajdonság. Ha már sírva is vigad a magyar,
miért nem ürítene poharat akkor, midőn a felekezet
nélküli tanítók szép egyetértéssel a tanügy nemes, de
nehéz munkájában eszméket cserélnek, s minden egyéni
érdeket félretéve egyedül a hon s nemzetiség nagy ügyét
munkálják! Büszkén emelkedett keblünk, midőn nagyt. T. J.
úr a tanítói állás fontosságát kiemelve, bennünket mint az
állam s egyház legfontosabb tényezőit éltetett, kérve a min-

aggasztó betegséggel meglátogatott a közügyekben fáradhatatlan tevékenységü, Báró Wenckheim László Urnak
egészségi állapota, még most ugyan váltakozva, de már teljes
jóreményü fordulatot vett, ugy hogy már néhányszor e környékben páratlan gyönyörü kertjének virág illatteljes, üde
levegőjét, ottani sétája közben élvezheté is. E megyének minden rendü, rangu és osztálybeli polgára velünk együtt szivből
óhajtja, hogy a nemes báró az ő előbbi szivós egészségét
mielőbb visszanyerje. – Ugy adja a Jó Isten!

VI. évfolyam 1879 37. szám B.-Csaba, április 27-én
3.old.: Megyei Hírek Jegyzéke az alispáni hivatalhoz B.Gyulára a szegedi vizkárosultak javára érkezett adományoknak. (Folytatás.) Körös-Ladány község gyüjtése 420 frt;
Szeghalom gyüjtése eladott búza árában 51 frt 12 kr.; Vésztő
község gyüjtése 150 frt. 49 krt.; Szarvas város gyüjtése 2379
frt és 2 drb. Ezüsthuszas; Gyomáé 472 frt; Szeghalomról a
Jakabffy szintársulata 9 frt; Szt.-András község gyüjtése 468
frt. 84 kr. 1 drb császári arany; orosházi járás 856 frt. 32 kr;
Csaba város ujabban 143 frt. 85 kr ; Gerla-Póstelek 51 frt 20
kr. Gyula városé 1121 frt58 kr, 2 drb 5 frankos tallér, 1 drb
keresztes tallér, 1drb fontos tallér, egynegyed fontos ezüstpénz, 1 drb huszas.
A fenti újságcikkeket – a szegedi Somogyi Könyvtár
archívumából, az ott dolgozó munkatársak segítségével – válogatta Szabó Ignác, a Nadányi Társaság tagja, közreadja:
Turbucz Zoltán

Ladányiak találkozója
A Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub közhasznú
civil szervezetként három évtizedes működése során igyekezett mindig maradandót alkotni. Programjaink sokrétűek, változatosak és mindenki számára nyitottak. Vezetői azt az elvet
vallják, hogy ha valaki egy-két rendezvényen jól érzi magát, az
előbb-utóbb tagként vagy pártoló tagként felzárkózik sorainkba és igyekszik előre vinni munkánkat. 2005-ben, az éves
program összeállításakor az akkori vezetőnkkel, Kiss Bélával
országos méretű rendezvény megszervezését tűztük ki célul.
Már évekkel azelőtt beszélgettünk róla, hogy össze kellene
hozni az országban lévő azon településeket—nyugdíjas szinten-, melyek nevében szerepel a „Körös” vagy a „Ladány” kifejezés. Az irányítószámos füzetet átböngészve állt össze az
érintettek névsora, öt „Körös” és hat „Ladány”, azaz tizenegy
település. A tizenkettedik Körösladány, melyben mindkét kifejezés benne foglaltatik. (Körösnagyharsány, Körösszakál,
Körösszegapáti,
Köröstarcsa,
Körösújfalu,
Jászladány,
Ladánybene, Mezőladány, Nádasdladány, Püspökladány,
Tiszaladány,
- Körösladány.) Talán ez is erőt adott ahhoz, hogy
„szülőatyjai” legyünk e hagyományteremtő rendezvénysorozatnak. (Az országhatáron túli Vámosladány elöljáróságát személyesen kerestük fel Szlovákiában, de egyelőre eredménytelenül.)
Egyeztetve a település akkori vezetőivel és a művelődési ház
igazgatójával – akik pozitívan és támogatólag álltak az ügy
mellé – írásban foglaltuk elképzeléseinket és elküldtük a települések vezetőinek és nyugdíjas szervezeteinek.
Az I. Körösiek-Ladányiak Találkozójának időpontját 2005.
szeptember 10-ére, szombatra tűztük ki. Kértük a jelentkezőket, hogy kulturális műsor keretében mutassák be önmagukat
és településüket. A lázas készülődés meghozta eredményét,
amihez nem utolsósorban a kedvező időjárás is hozzájárult. A
közel háromszáz megjelentnek – köztük településvezetőknek a kulturális műsor után sikerült bemutatni templomainkat,
múzeumunkat, iskolánkat, művelődési házunkat és - akkor
még- a falu központját. Az ebédeltetést a Park Étteremben
oldottuk meg. Ezt követően kötetlen beszélgetés, ismerkedés,
mulatság következett. A csoportok vezetőivel pedig- értékelve
a nap programját- megbeszéltük a további tennivalókat. Az
időpontot szeptember első szombatjában határoztuk meg.
Eldöntöttük a sorrendet, hogy ki mikor tudja vállalni a házigazda szerepét. (2006. Püspökladány, 2007. Mezőladány,
2008. Jászladány, 2009. Tiszaladány, 2010. Nádasdladány,
2011. Körösladány, 2012. Püspökladány volt a helyszín.)
A „Körösök” és Ladánybene az első körben nem vállalták, így a
rendezés joga vissza került hozzánk.
-2011-ben a VII. Körösiek-Ladányiak Találkozóját a városi
főzőverseny és a természetjárók gyalogtúráján való részvételi
lehetőséggel tette színesebbé. A körösszegapáti csoport eredményesen szerepelt a főzőversenyen is.
A nyertes NCA pályázatunknak köszönhetően ekkorra színes
kiadványt tudtunk megjelentetni klubunk életéről, valamint
feliratos pólót ajándékozhattunk a vendégcsoportok vezetőinek és a szervezőknek. Munkánkat segítették a köröstarcsaiak
is, hiszen sokan nálunk klubtagok.
Megelégedéssel nyugtázhatjuk, hogy volt értelme a munkánknak, sikerült hagyományteremtő rendezvénysorozatot alkotni.
A Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub több tagja versmondó és szólóénekes kategóriában országos megmérettetésig
eljutott. Kórusunk nincs, de a klubból többen tagjai a
Körösladányi Fülemüle Népdalkörnek. Ők számos elismeréssel
rendelkeznek. Ezeken a rendezvényeken együtt szoktuk képviselni városunkat. Olyan is volt , amikor a citerások mutatták
be tudásukat, akik szintén számos elismerés tulajdonosai.
A második körben a sorrend változatlan maradt.
Most, 2013 szeptember első szombatján Mezőladány lesz a
házigazda, amely módosított a találkozó eredeti megnevezésén, következésképpen a meghívottak körén is. A meghívó a
IX. Ladányiak Találkozójáról szól. Mindenesetre a következő
körben mi változatlanul a Körösiek-Ladányiak Találkozóját
kívánjuk megszervezni.

Évfordulók nyomában
130 évvel ezelőtt, 1883. június 6-án született Körösladányban Gaál István éremművész,
szobrász. Budapesten tanult festészetet, mestere Balló Ede volt. Később külföldön folytatta
tanulmányait. Münchenben Hollósy Simon és
Anton Azbe iskolájában tanult, majd Párizsban,
a Julien Akadémián J. P. Laurens növendéke
volt. Hazatérve, több folyóirat számára készített illusztrációkat, többek között a Vasárnapi
Újság, a Művészet és a Művészvilág című újságok számára. A festészet mellett szobrászatot is
tanult. 1903-ban első díjat nyert az Iparművészeti Társulat Trefort-emlékérem pályázatán.
Első kiállítása még ugyanezen évben volt a
Nemzeti Szalonban, két évvel később pedig a
Képzőművészeti Társulat tárlatain állította ki
érmeit és plakettjeit. 1909-ben Liszt Ferencemlékérmet kapott. 1910 táján Münchenbe települt át. Az 1920-as években kivándorolt az
Egyesült Államokba; Hollywoodban élt és alkotott. További életútja számunkra ismeretlen.
Fontosabb művei: Trefort-emlékérem (1903),
Carolus Herramhof arcképe (1906, öntvény),
Havas Miksa arcképe (1906, öntvény), Liszt Ferenc arcképe (1908, öntvény), Zene (1909, öntvény), Kurth Nyl arcképe (1909, öntvény), Dante (1909, öntvény), Kislány arcképe (1909, öntvény). Legismertebb alkotása a Dante-plakett
(bronzöntvény), amely az itáliai költő (12651321) közismert időskori arcmása profilból. A
plakett érzékeny mintázása a századelő francia
festői éremstílusának hatását mutatja.
110 évvel ezelőtt, 1903-ban kezdték el
Körösladány és Köröstarcsa között az úgynevezett III. transzverzális (köves)út építését. A
makadám technológiával készült közutat – amelyet az 1830-ra elkészült töltésrendszerre építettek – 1904-ben adták át. A közel három méter
szélességű út mindkét oldalát eperfacsemetékkel ültették be.
40 éve, 1973-ban halt meg Sárréti
(Jakus) István műszerész, vas-műszaki kereskedő. Fiatal éveiben a budapesti MÁV Gépgyárban
és a Fővárosi Gázműveknél gépészként dolgozott. Az ambiciózus ifjú a fővárosban több szaktanfolyamot sikerrel elvégzett. Körösladányba
kerülve a helyi moziipar úttörője lett. 1924-ben
ő alapította a mai Emlék-téren az első mozgókép
színházat. 1928-ban saját gőzgépje és cséplőgépje volt. 1932-ben mint műszerész, 1942-ben
pedig mint kereskedő önállósította magát. Műszerészként a legkülönfélébb motorok, motorkerékpárok, gramofonok, varrógépek stb. eladásával és javításával, kereskedőként a vas- és műszaki cikkeken kívül fűszer, üveg, porcelán, olaj,
továbbá mezőgazdasági gépek eladásával is foglalkozott. Üzlete és műhelye a Petőfi téren, a mai
Éva presszó helyén volt. A második világháborúban a VI. híradós zászlóaljnál rádióműszerészként teljesített szolgálatot. 1931 és 1965 között
a helyi és a környékbeli községek ipari tanulóinak szakoktatója volt.
Turbucz Zoltán

A körösladányi polgárőrségről
A Körösladányi Polgárőr Egyesület Békés megyében az elsők között alakult. 2006. február 1-től közhasznú társaság, melynek jelenleg 47 tagja van, ebből 21 fő
aktív szolgálatot lát el. Az egyesület főbb céljai feladatai
a kezdetektől változatlan: a településünk formai és morális életéhez alakulva a bűncselekmények megelőzése,
a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a
vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, melyek
érdekében az önkormányzattal és a rendőrséggel önkéntes tevékenységet fejt ki. Rendszeres megelőzési
járőrtevékenységet végez. Elsődleges célja a lakosság
biztonságérzetének fokozása, mely alapvetően a
körösladányi lakosság, illetve a helyi vállalkozások sérelmére elkövetett bűncselekmények számának visszaszorítása, besurranásos lopások megakadályozása. Az
elmúlt hónapokban néhány változás történt a
Körösladányi Polgárőr Egyesület életében. A 2013. május 5-én tartott közgyűlésen az addigi elnök, Holóka
Demeter Péter egyéb elfoglaltságai miatt lemondott
tisztségéről. A tagság ezúttal is megköszönni neki az
elmúlt 7 év áldozatos munkáját. A közgyűlésen az egyesület tagjai Szatmári Miklóst választották meg a szervezet új elnökének. Szatmári Miklós Békésen született,
aki párkapcsolatának köszönhetően, több mint 5 éve él
és dolgozik Körösladányban. 2011. január 1-je óta tagja
a polgárőrségnek. A másik változás, hogy a polgárőrség
irodája új helyre, a Petőfi tér 6. szám alá költözött.
Ezentúl itt tartja rendezvényeit, illetve a lakosság részére a fogadóórát is, ahol bejelentéseiket is megtehetik. A fogadóórát minden hónap utolsó vasárnapján 9-11
óráig tartunk, vagy telefonon előre egyeztetett időpontban. A polgárőrség értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
2013. július 1-től csak azok a polgárőrök láthatnak el
járőr-figyelő szolgálatot, akik igazolvánnyal és sorszámmal ellátott jelvénnyel rendelkeznek. Körösladányban az
alábbi személyek jogosultak a szolgálat ellátására:

Fábián Gábor, Fábiánné Horváth Katalin, Fehér Erzsébet,
Hegedűs Norman, Hegedűsné Rakovics Henrietta,
Holóka Demeter Péter, Horváth Rudolf, Kardos Károly,
Kiss Károly, Kovács Ferenc, Mező Zsigmond, Pekker
László, Rakovics László, Rakovics Lászlóné, Rakovics
Renáta, Rácz Antal, Rácz Henriett, Rácz Imre, Sánta János, Sánta Sándor, Szatmári Miklós, Szántó Károly,
Szántó Pál. Kérjük a lakosságot, amennyiben polgárőr
formaruhában más személyeket látnak, jelezzék egyesületünk felé! Segítségüket előre is köszönjük. A polgárőrség, mint minden évben most is jelen volt és szolgálatot teljesített a Körösladányi Napok programsorozatán.
Természetesen a város egyéb rendezvényein is biztosítják a polgárok zavartalan szórakozást. Az egyesület tagjai 2013. július 20-án részt vettek a Békés megyei Polgárőr Napon, amely idén Békés – Dánfokon került megrendezésre, ahol a megyei egyesületeket egy csodálatos
környezet várta. Egész napos programokkal, bemutatókkal és fürdőzési lehetőséggel várták az odalátogatókat. A polgárőrség az elkövetkezendő időszakban is a
már jól megszokott munkáját kívánja folytatni, és ezentúl is a körösladányi lakosság szolgálatára áll. Aki úgy
érzi, szeretne tenni a településünkért és szívesen áldozná fel szabadidejét, az kérem, keresse fel egyesületünk
bármely tagját és jelezze belépési szándékát!
Elérhetőségeink:
Körösladányi Polgárőr Egyesület
Cím: 5516. Körösladány, Dózsa György. u. 2.
Levelezési cím: 5516. Körösladány, Batthyány u. 40/1.
Iroda: 5516. Körösladány, Petőfi tér 6.
e-mail: korosladanyipolgarorseg@gmail.com
web: korosladanypolgarorseg.freewb.hu
Fogadóóra: minden hónap utolsó vasárnapján
9-11 óráig a Petőfi tér 6. alatt (a volt zöldséges mellett)
Szatmári Miklós - elnök 06-30/635-83-34
Hegedűsné Rakovics Henrietta - titkár 06-30/703-66-38
Sánta János – gazdasági vezető
Rakovics László – szolgálatvezető

Elrajtolt az őszi futballszezon
A 2012/13-as Békés Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságot nyert Körösladány MSK együttese egy
osztállyal feljebb, a megye I-ben folytatja szereplését. A
holt idény legnagyobb változása, hogy Ladányi Róbert
játékos-edző a rivális szeghalmiakhoz távozott, ami
mind a helyi szurkolókat, mind a játékosokat nagy meglepetésként érte. Helyét Pardi Gábor vette át. Új játékosok érkeztek a klubhoz, és többen is távoztak a csapatból.

Érkezett: Novák Roland (Füzesgyarmat), Danó László
(újrakezdte), Tóth Csaba (újrakezdte), Kádár László
(Sarkad), Kiss Sándor (újrakezdte), Telek Balázs
(Halásztelek), Békési Norbert (Csárdaszállás), Nánási
Tamás (új igazolás),
Bessenyei László (Csabacsűd).
Távozott: Ladányi Róbert (Szeghalom), Nagy Mihály
(Szeghalom), Papp Zsolt (külföldi munkavállalás),
Andrejsi
Mihály
(Köröstarcsa),
Ulrich
Péter
(Kétegyháza), Fekete Balázs (abbahagyta).

döntetlent értünk el, míg a második fordulóban Szarvas
ellen - idegenben - 2:0 arányban győztünk. (Ez utóbbi

eredmény annál is figyelemre méltóbb, mivel csapatunk
a szarvasi együttest korábban még soha nem győzte
le.) Harmadik bajnoki mérkőzésünket hazai pályán játszottuk, melyen - a Békéscsabai MÁV ellen -1:1 lett az
eredmény.
A Körösladányi MEDOSZ felnőtt csapata 2013 őszi
mérkőzéseinek időpontjai:

Aug.
szept.
szept.
szept.
szept.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

31. 17:00 Kondoros - Körösladány
7., 16:30 Körösladány - Nagyszénás
14., 16:30 Gyomaendrőd - Körösladány
21., 16:00 Körösladány - Mezőberény
29., 16:00 Tótkomlós - Körösladány
5., 15:00 Körösladány - Füzesgyarmat
12., 15:00 Szabadkígyós - Körösladány
19., 14:30 Körösladány - Csabacsűd
26., 14:30 Rákóczi Vasas - Körösladány
2., 13:30 Körösladány - Mezőhegyes
9., 13:30 Körösladány - Méhkerék
16., 13:00 Frühwald-Jamina - Körösladány
23., 13:00 Szeghalom - Körösladány
30., 13:00 Körösladány - Szarvas

Miután a keret kialakult, a vezetőség megszabta a
célokat. A kiesést mindenképpen szeretnénk elkerülni,
de bízunk abban, hogy ez egy nyugodt szezon keretein
belül sikerül majd, és akár a középmezőny meghatározó
csapatává is válhatunk.
Az időközben megkezdődött 2013/14-es bajnokságot
Az ifjúsági csapat mérkőzései a felnőtt csapat mérkőzécsapatunk eredményesen kezdte. Az első fordulóban
seit megelőzően két órával kezdődnek.
hazai pályán az „ősi rivális” Szeghalom ellen 2:2 arányú
Baranya Róbert

A TÁVCSŐRŐL

A becsületes ember

Talán négy éve is már annak, hogy egy projekt keretében néhány tíz
tanulónknak és az őket kísérő pedagógusoknak lehetősége nyílt Nagyszénáson, az ottani csillagász klub segítségével belekukkantani egy ún. 150/900-as
Newton-féle távcsőbe. Már napokkal előtte kémleltük az eget, figyeltük az
időjárásjelentést, vajon nem lesz-e hasztalan az utunk, azaz a felhők nem
teszik-e lehetetlenné a vizsgálódást. Kockáztattunk, és ezúttal szerencsénk
volt! A hideg késő őszi éjszakában, valamikor 22 óra tájékán kitisztult az ég, s
végre megpillanthattuk azokat az égi objektumokat, amely mindaddig rejtve
maradtak előlünk. A gyermekek és tanárok egyaránt szájtátva gyönyörködtek
az Androméda Galaxisban, Holdunk csodálatos krátereiben, de mindenek felett a Jupiterben, amelynek nem csak méretei (1300-szor nagyobb Földünknél), hanem csodálatos színvilága, és Galilei-holdjai is joggal nyűgöztek le
bennünket.
Az azóta eltelt idő alatt a természettudományos tehetséggondozás-, és
a fizika szakkör foglalkozásain újra és újra felmerülő igényként maguk a gyerekek fogalmazták meg: mennyire jó volna egy jó minőségű távcső. Egy távcső, amely itt van helyben, minden érdeklődő számára elérhető ingyen, nem
kell az utazásra pénzt költeni, esetlegesen feleslegesen is, mert a felhősödés
lehetősége gyakran fennáll! Egy távcső, amely esetleg jobb, nagyobb felbontású a nagyszénásinál, s amit nem kell az égbolt állandó relatív mozgása
(valójában a Föld forgása) miatt két-három perc után újra fókuszálni! Ugyanezek a gondolatok a természettudományos tantárgyakat tanító tanárokban is
felmerültek: milyen jó lenne az égi természet csodálatos világát megtapasztaltatni tanulóinkkal, segítve ezzel pályaorientációjukat is!
Azt borítékolni lehetett, hogy költségvetési pénzt ilyenre csoportosítani
nem lehet. Ugyanakkor a médiákban szinte naponta lehet látni egy-egy olyan,
helyi közösségi szinten megvalósuló akciót, ahol maga a közösség közadakozása volt a megoldás.
Ez volt az az alapgondolat, amely meghallgatásra és támogatásra talált
a Körösladányi Gyermekekért Közalapítvány Kuratóriumában, s felkarolták
ötletünket. Iskolánk vezetése és diákönkormányzata ugyancsak ügyünk mellé
állt, s elindult az a kampány, amelynek eredményeként a városunkban működő vállalkozások, magánszemélyek több mint félmillió forintot adományoztak
célunk megvalósításához. Több vállalkozás is jelentős pénzadománnyal segített. Közülük is kiemelkedet a Henkel Magyarország Kft. Körösladányi Gyára,
amely egymaga csaknem 40%-át adta a bekerülési összegnek. Név szerint is
szeretnénk köszönetet mondani Ujhelyiné Mojzsis Anna gyárvezető nőnek, és
Kovácsné Szitás Zsuzsannának, akik bábáskodtak, bábáskodnak kérésünk
felett. A hála és köszönet okán is úgy illene, hogy valamennyi adakozót név
szerint megemlítsünk, ám sokan anonim módon támogattak, így nem lehetne
teljes a felsorolás.
Örömmel jelentem tehát, hogy ez év június első napjaiban vásárolhattunk egy 250/1200-as Newton-féle távcsövet, ún. EQ6-os mechanikával. Egyszerűen fogalmazva: ez egy lényegesen jobb, nagyobb felbontóképességű
távcső, az alátelepített mechanika pedig 12.000, gyárilag beprogramozott égi
objektumra tud ráállni, és után állítgatások nélkül követni azokat.
A nyáron sokat teszteltük, gyakoroltuk a beállításokat. Itt kell megemlítenem Kardos Zsolt 11. évfolyamos gimnáziumi tanuló nevét, aki mind elkötelezettségében, mind szakmaiságában mintegy motorja a csillagász klub sikeres működésének!
A távcsövet a fent említett alapítvány vásárolta meg, és az általános
iskolai évzáró keretén belül ünnepélyesen tartós használatra átadta iskolánknak.
Tekintettel a városi szintű adakozásra, és arra, hogy nem csak általános iskoláskorúak lehetnek az érdeklődők, úgy gondoltuk, hogy klubunkat
városi szinten kívánjuk működtetni. Vagyis várjuk azokat a volt diákjainkat,
érdeklődő felnőtteket is, akik szeretnék újra és újra megcsodálni a félelmetes,
és egyben csodálatos égi világot úgy, ahogyan eddig ezt nem tehették!
Jelentkezni klubtagnak úgy lehet, hogy Facebookon meg kell jelölni
ismerősként Kardos Zsoltot, vagy Jámbor Lajost, és ők regisztrálják a jelentkezőt a Csillagász klub Körösladány nevű zárt csoportba. Itt az ősszel induló
klubélettel kapcsolatos minden szükséges információ megtalálható majd, ill. a
klubtagok egymás között is megoszthatnak információkat, kéréseket, újdonságokat.
Jámbor Lajos

Július 12-én, pénteken egész napos utazás
után fáradtan, este 10 után pénzt vettem ki a Szeghalmi
Takarékszövetkezet
körösladányi
bankautomatájából. Talán a fáradtság vagy pillanatnyi
figyelmetlenség miatt a kártyámat a terminálon hagytam. Szombat reggel vettem észre annak hiányát, de
hiába néztem széjjel a terminál körül, nem találtam.
Hétfőn délelőtt aztán nagy meglepetés ért. Épp a reggeli kávémat ittam, mikor egy addig ismeretlen fiatalember, - mint később a nevét megtudtam - Cirok Gábor, a MÁV dolgozója, megkérdezvén a nevemet, közölte velem, hogy ő találta meg a kártyámat szombat
reggel, s le is adta a takarékszövetkezetnél. Gábor,
ezúton is szeretném neked megköszönni, hogy egy
ponttal javítottad az emberekbe vetett hitemet!
Köszönettel: Soós Imre

Kerékpárosok figyelmébe!
A Szeghalmi Városi Balesetmegelőzési
Bizottság elsősorban arra hívja fel a járművezetők figyelmét, hogy ebben az időszakban egyre
több kerékpáros és motoros jelenik meg az utakon. Ez mindenkitől fokozott figyelmet kíván.
A kerékpárosokat arra kérik, hogy tartsák be a
közlekedés szabályait, az elsőbbségadásra és a
kanyarodásra vonatkozó előírásokat. Fontos,
hogy ellenőrizzék kerékpárjaik műszaki állapotát, különös tekintettel a fékek és világítások
működőképességére, a láthatóságot elősegítő
prizmák meglétére. A 6/1990. (IV.12.) KöHÉM
rendelet 116.§ (1) bekezdése alapján a kerékpárt fel kell szerelni:
1.) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
2.) két, egymástól függetlenül működtethető
fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első,
a másik a hátsó kerékre hat,
3.) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő
lehet,
4.) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt
adó lámpával,
5.) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta
időben legalább 150 méter távolságról látható
helyzetjelző lámpával,
6.) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverővel,
7.) legalább az első keréken legalább 1 db
borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával).

Közérdekű telefonszámok:
Körösladány város körzeti- és
gyermekorvosainak elérhetősége
hétköznapokon 7.00-15.00 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,
Körösladány polgármestere:
66/474-100
Polgármesteri Hivatal, Körösladány:
66/474-012
Idősek Otthona:
66/474-058
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás):
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141
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

3 az 1-ben
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON
Mi helyben vagyunk!

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

„Megvilágosodás napja”
Kerékpáros akció a láthatóság jegyében

2013.

október

04.

(péntek)

A felsorolt szervizekben és üzletekben a fenti napon
09.00 – 18.30 óra közötti időben kedvezményes áron vásárolhatja meg kerékpárjának világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévő szerelők díjmentesen felszerelnek.
A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság igény esetén a
kerékpárokat fényvisszaverő matricával látja el, a hiányzó
küllőprizmákat díjmentesen pótolja.
SZERVIZEK: Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő utca 45.;
Békés: Suhanó Kerékpárbolt és Szerviz, Vásárszél utca; MÉSZÁROS
ÉS TÁRSA Bt., Rákóczi utca 5.; Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár
Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); Speedi Kerékpár Üzlet, Gyóni Géza utca 22.; KLOKI TRANSZ Kft., Andrássy út 49.;
Békéssámson:GRIFFITHI Gazdabolt, Szabadság út 123.;
Csanádapáca: Dupsi és Társa Gépjármű-alkatrész Üzlet, Batthyányi
utca 1.; Csorvás: Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.; Doboz: Palika és
Ricsike Bt., Faluhelyi utca 7.; Elek: Flamingó Üzletház, Lökösházi út
7.;
Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., Petőfi út 1.;
Gádoros: Snell Gumisműhely, Dobó utca 2.; Gyomaendrőd:
Vaszkó és Társa Kft. Jármű Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.;
Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád utca 17.;
Kölüs Trade Kereskedelmi Kft., Temesvári út 184.; Varga Kerékpár és
Sí Szaküzlet, Honvéd utca 8.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.;
Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.; Kardoskút: Gál Gumiszerviz; Petőfi u. 29.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár Szaküzlet, Petőfi utca 9.; Mezőhegyes: Műszaki Kereskedés, Templom
utca 6. Mezőkovácsháza: Mozaik Szaki Boltja, Árpád u. 177.;
Kemowill Műszaki Bolt, Árpád u. 126. Orosháza: CANDELLA Villamossági és Kerékpár Szaküzlet, Széchenyi tér 6.; Erdei Kerékpár
Szaküzlet, Táncsics utca 11.; BIKE SHOP Kerékpár Szaküzlet, Könd
utca 14.; CITY Kerékpár Bolt és Szerviz, Széchenyi tér 1.; Tótkomlós: Farkas Műszaki és Kultúr cikk Üzlet, Széchenyi utca 2.; Sarkad:
Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Debreczeni Zsolt Kerékpár
Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca 55.; Szarvas: Balázs Kerékpár
Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca 42., Balázs Kerékpár Szaküzlet és
Szerviz, Béke utca 6.; CSAPESZ Kerékpár és Műszaki Szaküzlet és
Szerviz, Kossuth utca 60-62. (a Szirén alatt!); Szeghalom: KÁBEL
ELEKTRO KFT., Szabadság tér 2/2.; Vésztő: KÁBEL ELEKTRO
KFT., Kossuth utca 150.; „HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ
LESZ” Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében
megvásárolja kerékpárja első világítását, ajándékba kapja a hátsó
villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)! DÍJMENTES
KERÉKPÁR-GRAVÍROZÁS 16.00 – 21.00 óra között Békéscsabán a
Csaba Center főbejáratánál. PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS A részvétel feltétele: működő világító
berendezés a kerékpáron!Gyülekező: 19.00 órakor, indulás
19.30 órakor: Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő volt PROFI Áruház parkolójából; Orosházán,
Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől; Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Gyulán a Nagyváradi út 23 szám alatt lévő Gyula Bringa elől; Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából; Békésen a Széchenyi téri Elektro-Pont Áruház parkolójából! Mezőhegyesen a Béke park 1. szám alatt lévő ÁMK épülete elől. AJÁNDÉKSORSOLÁS Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz,
sorjegyet kap, és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 20.15 órakor
Békéscsabán a Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén
kerül sor!
CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723

