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Tisztelt Választópolgárok!

Figyelem!
Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2014-es önkor- nem fogják megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazott
volna.
mányzati választások legfontosabb tudnivalóit.
Szavazata érvénytelen, ha:
A szavazás ideje:
1./ nem × vagy + jelet tesz a körbe,
október 12. (vasárnap) 6 és 19 óra között.
2./ a szavazólapot üresen hagyta,
A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör.
3./ a szavazólapon a megengedettnél több szavazatot
A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő
adott le.
tartalmazza.
(Körösladányban 4 szavazókör működik, az alábbiak sze- Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri
hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látorint:
gassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!
1./ Művelődési Ház, Petőfi tér 2.
2./ Városi óvoda, Arany János utca 7-9.
Körösladányban akkor szavaz érvényesen, ha
3./ Városi könyvtár, Petőfi tér 5.
a két polgármester-jelölt közül az egyikre, a
4./ Családsegítő Szolgálat, Wenckheim Béla utca 1.)
12 képviselő-jelölt közül maximum 6 főre szavaz.
A választásokon a polgármester személyéről és a
A 2014. október 12-re kitűzött helyi önkormányzati
képviselő-testület tagjairól döntenek a választók.
képviselők és polgármesterek választásán KöröslaUgyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzadány város jelöltjei:
tok tagjainak megválasztására. Rájuk a nemzetiségi névPolgármester-jelöltek:
jegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak.
1. Kecskeméti Bálint
független
Hogyan szavazhat?
2.
Kardos
Károly
FIDESZ-KDNP
Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. Amennyiben egészségi állapota vagy fo- Képviselő-jelöltek:
1. Dr. Pelcsinszki Boleszláv
független
gyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgá2. Kovács Imre
független
sában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó3. Tóth József Endréné
független
urnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri
4. Holóka Demeter Péter
független
hivatalba), vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazat5. Török Andor András
JOBBIK
számláló bizottsághoz.
6. Kecskeméti Bálint
független
Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a beje7. Mező Zsigmond
FIDESZ-KDNP
lentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes lakcímén)
8. Földi János
független
lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye
9. Mundrucz Gábor
JOBBIK
szerinti szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat.
10. Dr. Kovács György Zoltán
FIDESZ-KDNP
Az átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni.
11. Varga István
FIDESZ-KDNP
A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án
12. Csala Rajmund Rudolfné
FIDESZ-KDNP
16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont
a szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy Roma képviselő jelöltek:
(A roma képviselő jelöltekre a nemzetiségi névjegyzékakadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.
Fentiekkel kapcsolatos kérelmét a www.valasztas.hu ol- ben szereplő választópolgárok szavazhatnak. Akkor érvédalon, levélben, illetve személyesen nyújthatja be a jegy- nyes a szavazatuk, ha az alábbi jelöltek közül maximum
zőhöz. Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján 3 főre szavaznak.)
1.
Nagy Márton Győző
RPSZ
is benyújthatja.
2.
Nagy Márton
RPSZ
A szavazás menete:

- Vigye magával személyi igazolványát!

(Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják.)

-

Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is!

Írja alá a névjegyzéket!
A bizottság lepecsételi a szavazólapokat.
Ön vegye át a szavazólapokat és a borítékot!
A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres
szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson!
- A szavazófülkében töltse ki a szavazólapokat!
- A szavazólapokat tegye a borítékba!
- Szavazatát tollal adja le!
- Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél
több szavazatot ne helyezzen el a szavazólapon! Akkor
érvényes a szavazat, ha két egymást metsző vonallal
(x vagy +) szavaz.

3.
4.
5.
6.
7.

Jónás András
Jakab Tiborné
Jakab Ildikó
Jakab József
Nagy Roland

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
RPSZ

Közlemények
KÖRÖSLADÁNY VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA
II. ÜTEM ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a csatornaépítés kivitelezési munkálatai
olyan mértékben haladtak előre, hogy 2014.
szeptember és október hónapokban megkezdődik a beruházással érintett szilárdburkolatú utak és egyéb földutak végleges helyreállítása. Az útfelbontások sávos helyreállításán
túl, a képviselő-testület külön közbeszerzést
írt ki 300 millió forint értékben, az aszfaltos
utak teljes szélességű felújítására és a földutak megerősített kőalappal való ellátására
is. Addig is az utak ideiglenes helyreállítást
folyamatosan biztosítania kell a kivitelezőnek. A szennyvízvezetékeket az elhelyezést
követően víztartási próbának vetik alá, majd
3 hónapos konszolidációt követően kamerás
vizsgálatot kell rajtuk végezni. Amennyiben
hibát nem észlelnek, akkor kezdődhet meg a
csövek feletti terület rendezése, köztük az
utak helyreállítása is. A település egyes részein a kamerás vizsgálatok már megkezdődtek. Az utakon kívül az érintett közterületeket is helyreállítják (az árkok, átereszek, járdák, kapubejárók, stb.).
A helyreállítással kapcsolatos észrevételeiket
az alábbi elérhetőségeken jelezhetik:
Polgármesteri Hivatal 6. iroda,
Tóth Ferenc műszaki vezető tanácsos
E-mail: muszaki@korosladany.hu
Tel. 06-66/475-1702014.08.25.
Körösladány Város Képviselő-testülete
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a csatornahálózat kiépítésére Körösladány Önkormányzata vissza nem térítendő
támogatást nyert. A pályázat benyújtásakor
az önkormányzat vállalta, hogy a település
lakosságának 92 %-a csatlakozik a megépült
rendszerhez.
A szennyvíztisztító telep megépült, s már három hónapja sikeresen folyik a próbaüzem,
tehát a meglévő hálózaton összegyűjtött
szennyvizet az új telep tisztítja.
A fenti elvárás elérése érdekében az önkormányzat támogatást nyújt minden lakosnak
olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen
biztosítja. A tulajdonosnak csak az építéshez
szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csőidomokat) kell beszereznie.

A támogatásként biztosított csőanyaggal való elszámolás érdekében a fenti kedvezményt csak akkor tudja az önkormányzat
biztosítani, ha a telken belüli vezeték kiépítésével az alábbi vállalkozások valamelyikét
bízzák meg:
Tóth
Péter

Telefon:
06-20/586-04-03

Körösladány,
Eötvös út 10/1.

Rudner
János

Telefon:
06-30/915-21-73

Körösladány,
Deák út. 1/1.

Szabó
József

Telefon:
06-30/962-01-79

Körösladány,
Dózsa út 55.

Füzes
Tv Kft.

Telefon:
06-30/824-89-88

Körösladány,
Dózsa út 21/1.

Az Alföldvíz Zrt. szabályzatában és egyéb
jogszabályban előírtak betartása mellett lehetőség van más vállalkozás megbízására,
vagy saját kivitelezésre is, azonban ez esetben az önkormányzat csövet nem tud biztosítani.
A fenti kivitelezők ismerik az Alföldvíz Zrt.
műszaki kialakításra vonatkozó szabályait,
így a velük való együttműködés esetén minden probléma elkerülhető.
Kérjük, hogy minél hamarabb éljen a lehetőséggel, és a házi vezetékhálózata kiépítését
kezdje meg!

Tisztelt körösladányiak!
Ismét eltelt négy év, és a helyhatósági választás alkalmat ad a számvetésre. Mindenekelőtt köszönöm, hogy a körösladányi emberek többségének felhatalmazása alapján az elmúlt négy
évben Körösladány
város polgármestereként
tevékenykedhettem. Köszönöm az Önök segítő
támogatását és azt
a közös munkát,
aminek
eredményeként településünk fejlődése az
elmúlt években is
töretlen
maradt.
Munkám
során
minden nap a legjobb
tudásomhoz
mérten láttam el
ezt a megtiszteltető, ugyanakkor felelősségteljes megbízatást.
A 2010-ben kitűzött és vállalt választási célokat - amelyeket a képviselő-testület által elfogadott
négy éves gazdasági program is tartalmazott - maradéktalanul sikerült megvalósítani.
2010 és 2014 között mintegy 5 milliárd forint értékben a következő fejlesztéseket sikerült elindítani,
illetve megvalósítani Körösladányban:
- befejeződött az általános iskola felújítása;
- átadtuk az új napközi otthonos óvodát és bölcsődét;
- megújult a ravatalozó épülete és közvetlen környezete;
- felújítottuk a városközpont egy részét, a polgármesteri hivatalt, a volt orvosi rendelőt és a könyvtárat;
- megszépült a művelődési ház, a szabadtéri színpad
és a sörkert;
- energetikai korszerűsítést hajtottunk végre
valamennyi önkormányzati intézményben, ezáltal
kisebb lett ezen épületek energiaszámlája;
- kiépült, illetve bővült a térfigyelő kamerarendszer.
Így a város főbb csomópontjait és a temető környékét is folyamatosan felügyelni lehet;
- felújíttattuk az egykori katolikus parókia épületét,
amelyben a gyermekjóléti és családsegítő központ
kapott helyet;
- folyamatosan megújul a sporttelep, amellyel lehetővé válnak iskolánk mindennapos testnevelésének működési feltételei;
- megépült a kerékpárút Körösladány és Szeghalom
között;
- az eredeti műszaki és pénzügyi ütemtervnek megfelelően épül és a befejezéséhez közeledik a szennyvízberuházás II. üteme. Jövőre már gyakorlatilag mindenki élvezheti ennek előnyeit;
- a képviselő-testület megteremtette a lehetőséget a
szennyvízberuházással érintett föld- és szilárdburko-

latú útjaink önerős felújítására, ami jövő év júniusáig
az érintett utcákban teljes szélességű aszfaltozást,
illetve teherbíró útalap kiépítését jelenti;
- a Start munkaprogram segítségével az árkokat
korszerűsítettük.
- elkészült a tanulmányterv a SebesKörös-híd melletti
szabad-strand,
kishajó-kikötő és
csónaktároló megépítéséhez.
Az önkormányzat
vagyoni
helyzete
tovább erősödött,
annak
ellenére,
hogy százmilliókat
fizettünk ki a beruházások önerejére.
Több mint 200 millióból ingatlanokat
és földterületeket
vásároltunk. Az új beruházások tervei is több tízmillió
forintba kerültek. Jelenleg az önkormányzat bankszámláján 450 millió forint van. A képviselő-testület
által értékesített iparterületek jelentős beruházásoknak adnak helyet, ez komoly előrelépést jelent a
munkahelyteremtés területén is. Pénzügyi stabilitásunk a biztosítéka a következő uniós ciklusban megnyíló pályázati lehetőségek eredményes kihasználásának. Kész tervekkel rendelkezünk, felkészülten várjuk a lehetőségeket.
Terveink:
- tornacsarnok és tanuszoda engedélyes és tenderterv dokumentációja;
- külterületi kerékpárút Körösladány és Köröstarcsa
között;
- belterületi kerékpárút a Nadányi és a Dévaványai
utcán a helységnévtábláig;
- engedélyes tervek kis alapterületű bérlakások építéséhez.
Az elmúlt négy évben a képviselő-testület a
döntéseit szinte kivétel nélkül egyhangúlag hozta
meg.
Bízom abban, hogy Körösladányra a 2014-től 2019-ig
terjedő időszakban is az az összefogás lesz jellemző,
ami az elmúlt négy év sikereinek is a kulcsa volt.
Kérem, hogy október 12-én éljenek választópolgári
jogukkal és vegyék ki részüket Körösladány jövőjének alakításából!
Kardos Károly
polgármester

Múltidéző
Kedves olvasó!
Tavaly tavasszal új rovatot indítottunk, amelyben a Békés
megyei Közlöny megsárgult lapjairól szó szerint idéztük a Körösladányról szóló, vagy településünkhöz kötődő híreket, tudósításokat. Most folytatjuk a múltidézést. Jó nosztalgiázást kívánunk!

Az 1840. országgyűlésen a büntető- és javítórendszer kidolgozására kiküldött országos választmány tagjává neveztetett ki – oly férfiak közé, mint Deák Ferencz, Klauzál, Zsedényi, Pázmándy,
Bezerédy, Beöthy, Palóczy stb.
1848-ban Békés megye főispánjává és István főherczeg nádor
főudvarmesterévé lett. A forradalomban szintén részt vett, honvédzászlóaljat szervezett, miért is a küzdelem lezajlása után azonnal
menekülnie kellett s külföldről csak megkegyelmeztetése után térhetett vissza. Működése csak akkor nyilvánult igazi áldásos
voltában.
A magyar társadalom sokat, nagyon
sokat köszönhet Wenckheim Béla bárónak,
ki Széchenyi korszakalkotó terveinek egyik
legbuzgóbb harczosává szegődött, s mindazon nagy nemzeti intézmények létrehozója lett, melyek az ötvenes évek alatt születtek meg. A nemzeti kaszinó, a lóversenyek,
a csákói vadásztársulat igen sokat köszönhetnek az ő tevékenységének, mely bizonyára nem volt pillanatnyi nemes hév nyilvánulása, hanem igaz, hazafiságtól áthatott
törekvés, mely nem lankadt el nála az utolsó pillanatig. Gyakorlati térre lépve a gazdasági eszmék élénk pártolója lett. Élénken
részt vett Treforttal a Békés Megyei Gazdasági Egylet létrehozásánál, s e minőségben
újból vezére lett Békés megyének.
A főrendiházba foglalván helyet, Deák
ismert föliratával szemben ellentétes álláspontot foglalt el, hozzájárulván a főrendek föliratához, melynek
szellemébe illett az ő meggyőződése: a konzervatív, tartózkodó,
mindenáron való békülékenység. De már a kiegyezést közvetlenül
megelőző időszakban mint Deák egyik leglelkesebb hívét találjuk, s
a kiegyezés nagy művében Wenckheim bárónak megbecsülhetetlen
része volt. Tagja is lett azonnal az Andrássy-minisztériumnak, elfogadván a belügyi tárczát, melyet 1871. tavaszán Rainernek adván
át, mint Ő-felsége melletti miniszter lépett Festetich György gróf
helyére. Ez állást megtartotta haláláig, az Andrássy, a Lónyay,a
Szlávy, a Bittó s a Tisza-minisztériumban. Különösen képessé tette
ez állásra a felség személyes rokonszenve - igazi udvari egyénisége. Wenckheim Béla báró a királyi ház bizalmának számos kitűnő
jeleivel találkozott.
Midőn az 1875-iki fúzió létrejött, Wenckheim miniszterelnökké lett, eredeti hivatala megtartása mellett. Nemes egyszerű
jellemét fényesen igazolja az a körülmény, hogy miután a fúzió
eszméjét az ő népszerű és rokonszenves személye is eléggé megszilárdította s a kabinetben beállott a megkívánt homogenitás,
Wenckheim báró ismét visszalépett a rá nézve terhes állástól, a
miniszterelnökségtől, s maradt, aki volt.
A legrokonszenvesebb és legtiszteletreméltóbb egyéniségek
egyike száll vele sírba, a hazai sport egyik hatalmas támogatója, a
női körök kedvence, az előkelő társasélet kiváló alakja, a hazai
intézmények lelkes pártolója, a szegények gyámolítója, irodalmunk
és művészetünk legodaadóbb barátja. A legmagyarabb táncz, a
„csárdás” az ő nevéhez fűződik, valamint személye körül az adomák egész tárháza képződött.
Baráttól, politikai ellenségtől egyaránt megsiratva hunyta be
a feledhetetlen férfiú örök álomra szemeit.

VI. évfolyam, 1879., 64. szám B.-Csaba, július 1-én, 1. old.
Azon megrendítő hírt közlik a fővárosból, hogy Wenckheim Béla
br., megyénk érdemes fia halálán van. A báró, kinek betegsége a
múlt hetekben általános részvétet keltett s
felgyógyulásának hírét mindenki örömmel
fogadta, vasárnap reggel óta a halál révén
van. Baja, idült vesebaj, hétfőn este fokozott erővel megújult. Orvosai, dr. Korányi és
Lumniczer tanárok már 29-én reggel lemondtak minden reményről. A betegnek
rokonai és barátai, köztük gróf Almásy Kálmán, gróf Wenckheim László és gr. Szapáry
Antal az egész napot mellette töltötték. Délelőtt 11 órakor Dosztál Gaudentius, a
ferencziek guardiánja megjelent a betegnél,
hogy a halotti szentséggel ellássa. A báró
azonban már nem bírt meggyónni, mozdulatlanul feküdt hanyatt s a lelkésznek nem
volt egyéb teendője, mint ráadni az áldást
és az utolsó kenetet. Fél 12-kor az orvosok
kijelentették, hogy vége mindennek; a beteget többé nem lehet megmenteni.
VI. évfolyam, 1879., 65. szám
B.-Csaba, július 3-án, 3. old.
Wenckheim báró miniszternek, megyénk
kitűnő fiának, alkotmányos életünk e derék
bajnokának egészségi állapota melegen érdekli az országot. Orvosi
köreink két legderekabb férfiai veszik körül a beteg ágyát, dr.
Lumniczer és dr. Korányi. A beteg egészségi állapotáról a nevezett
egyetemi tanárok a következőt jelentik: „ A láz megszűnt, rövid
időszakokban homályos öntudat mutatkozik, az érlökés rendesebb,
a mozgási képesség is visszatért. Lényegére nézve a betegség nem
változott.”
VI. évfolyam, 1879., 66. szám B.-Csaba, július 6-án, 3. old.
Wenckheim Béla br. Miniszter állapota a rövid javulás után ismét
rosszabbra fordult s az orvosok minden órán halálát várják. Bárha
csalódnának!
VI. évfolyam, 1879., 67. szám B.-Csaba, július 8-án, 2. old.
Legújabb hírek: Br. Wenckheim állapota még mindig egyforma.
Orvosai a következő jelentést adták ki róla: „ A beteg állapotában
újabb változás nem történt. Az erőbeli állapot tegnap éjjel óta
egyenlő. A beteg reggel kevés theát vett magához.”
Br. Wenckheim Béla tegnap este meghalt. Gyulán a megyeházán, kaszinón fekete zászló hirdeti, hogy Békés megye egykori
főispánját és a Gyulai Kör mostani elnökét gyászolják benne.
VI. évfolyam, 1879., 68. szám B.-Csaba, július 10-én, 1.old.
A Békésmegyei Közlöny tárczája
Wenckheim Béla 1811. évi február 16-án született Pesten. Atyja
Wenckheim József br., Arad megye főispánja volt. Tanulmányait
Pesten végezte kitűnő sikerrel. 16 éves korában végezte a jogot s
egy évvel később az ügyvédi diploma már kezei közt volt.
Egyénisége már ifjú korában kiváló szerepre képesíté. Az 1830iki országgyűlésen ő volt az ifjúság központja és vezére. Ajánló
külseje, társalgási képessége és műveltsége megkülönböztették őt
társaitól. Az országgyűlésről hazatérve az alig 20 éves ifjú a hivatali
pályára lépett. 1831. október 26-án lett Békés megye aljegyzője,
míg 1832. október 25-én táblabíróvá neveztetett ki. Öt év múlva
(folytatjuk)
ismét emelkedett.
Megyéje 1837. ápr. 17-én Simai Kajetán és Widovich Ferenc elleA fenti korabeli híreket a szegedi Somogyi Könyvtár archívumából,
nében másodalispánná választotta s mint ilyen, a fenyítő törvényaz
ott dolgozó munkatársak segítségével válogatta Szabó Ignác,
széken elnökölt egészen 1839-ig, midőn egyhangúlag Békés megye
a
Nadányi
Társaság tagja, közreadja
országgyűlési képviselőjévé választatott. A fiatal ember itt is kitűnt.
Turbucz Zoltán

A KÖRÖSLADÁNYI ISTENFA AVATÁS
A 19. Körösladányi Napok keretében Papp Gyula
fafaragó művész, elszármazott, újabb csodálatos alkotásait avattuk. Az istenfa és emlékek padja avatásán
(2014. július 5-én) az alkotó az alábbi beszédet tartotta:

istenfát és a padot, még azt sem tudtuk, hogy hol lesz felállítva.
Aztán a város vezetése és a polgármester úr döntöttek úgy,
hogy ez méltó helye lesz ennek az alkotásnak. Természetesen
kikérték az én véleményemet is, és a polgármester úrral megtekintve én is egyetértettem. Körülbelül egy hónappal ezelőtt
Tisztelt hölgyeim és uraim!
Sipos Imrétől megtudtam, hogy ezt a teret Emlék térnek hívják.
Kedves körösladányiak, barátaim!
Régóta tudom, hogy nincsenek véletlenek, ez sem véletlen. TaEzen a szép napon fát avatni jöttünk össze, Körösladány lán a gondviselés akarta így, hogy ezt a helyszint választottuk.
istenfáját. Istenfát és életfát állítani szakrális cselekedet. Az És ekkor a régi gondolat, hogy ezt a padot emlékezés padjának
istenfa az égbe gyökeredzik és törzsével a földbe hatol. A jelen- nevezzem el, megerősödött bennem!
lévők közül többen is hallották már, vagy esetleg használták is Ezért most engedelmükkel, én ezt a padot az EMLÉKEZÉS
azt a dorgálásra szánt szót, vagy mondatot: az istenfádat vagy PADJÁNAK nevezem el!!
az istenfáját apádnak! De igazából nem tudták, mit is jelent.
A padra Szent Ágoston gondolatát faragtam:
Ha valakinek az istenfáját szidják, még ma is megilletődik. Azért MINDIG TUD ADNI, AKINEK A SZÍVE SZERETETTEL VAN TELE.
nagy dorgálás, vagy káromkodás az istenfa szidása, mert volt Ha valaki leül erre a padra, emlékezzen, hiszen mindenkinek
idő, amikor az istenfát a bejárati
vannak szép és kevésbé szép emléajtó mellé állították, oltalmul a
kei. Emlékezzünk azokra a
gonosz ellen, sőt vannak olyan
ladányiakra, akik nem lehetnek körégi emlékek, amelyek szerint a
zöttünk, mert az ország, vagy a vicsaládi tűzhely védelmezőjének
lág más részén élnek, de emlékeztüntetik fel. A családi tűzhely pezünk azokra is, akik végleg elmentek!
dig az egész családot, azon kívül
Minden hagyomány arról
beszél,
a termékenységet, a szaporasáhogy az istenfa állításának a helye
got jelképezte, és az isteni erőnek
mindig a világ szakrális középpontja.
ősi szimbólumaként tisztelték.
Ez a középpont ma Körösladány.
Az istenfa a Krisztus előtti világ
Úgy érzem, méltó helyen avatjuk itt,
kedvelt jelképes ábrázolása volt.
a városháza előtt, a református
A mezopotámiai, szíriai, asszírkori
templom és a piac közelében, hiszen
paloták falborító alabástromfaa város társasági, gazdasági, és traragványain is megtalálhatóak. Az
dicionális középpontja, saját világunk
istenfa elnevezés sokak számára
közepe.
azt is jelenthette, hogy isten a
Kedves barátaim!
fában, amire az ószövetség égő
Ez a sövénnyel körbe kerített
csipkebokor története szolgált
kis tér egy igazi szakrális hely lett,
például. Amikor Mózes meglátta a
hisz itt van egy csipkebokor (a bibliálángoló csipkebokrot, ami nem
ból az égő csipkebokor történetére
égett el, és az isten szólt hozzá
gondolok), mellette az istenfa, és az
belőle! Később a teremtő isteni
Emlék téren az EMLÉKEZÉS PADJA.
erő jelképeként megjelenik a
Kérem önöket, fogadják olyan szerefaragott fa, az istenszobor,
tettel ezt az istenfát és a padot, amiamelyben ott székel maga az
lyen szeretettel én faragtam, és
isteni lélek. Az ősi magyar sámán
fogadják be ezt a szép szimbólumot
hagyományban az ég és a föld
életterükbe, érezzék magukénak és
kapcsolattartásának a helyszíne
vigyázzanak rá!
az égi szellemvilág bejáratát jelHa erre járnak, jussanak eszükbe
képezte. A földtől az égig ívelve, Jobbról: Papp Gyula, felesége Marton Ilona Weöres Sándor szavai: „És nézd a
és Kardos Károly polgármester.
a sámán útját mutatta. A sámáfát: hogy szétfeszül rajta a mélység
nét, aki révült állapotban, dobjáés magasság, és minden égtáj!
nak ritmusán felemelte a lelkét és az égi világ üzenetét közvetí- Út ő maga, mindenfelé.”
tette. Jövendőt mondott, jóslatokat adott, a leendő veszélyekre Ma Körösladányt megint összekötöttük az éggel. Egy gazdag
figyelmeztetett.
hagyományt keltettünk életre.
Ez az istenfa, amelyet itt Körösladányban állítottunk fel, Most szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik közreműköda körösladányi erdőben nőtt akácfából készült. Egy nőt, egy tek:
férfit és két gyereket láthatunk rajta, akik kötődnek egymás- Köszönet Szijártó István erdésznek, aki a fát adta, Rózsa Balázshoz, mondhatnám azt is, hogy anya, apa, gyerekek, azaz egy nak, aki szállította, vitte-hozta a fát. Köszönet azoknak, akik
család. A család a társadalom alapja, aki családot alapit, az bízik múlt szombaton a felállításnál közreműködtek, Varga Istvánnal
önmagában és a jövőben. Ez az istenfa védje és oltalmazza Kö- az élen és köszönet azoknak, akik ilyen széppé varázsolták ezt a
rösladányt és az itt élő embereket a gonosz ellen!
kis teret.
Egy pihenőpadot is készítettem ide az istenfa mellé, hogy ebben
Szeretném megköszönni polgármester úrnak és a város
a rohanó világban ha tehetjük, álljunk meg egy percre, üljünk vezetésének, hogy jó szívvel fogadták felajánlásomat, és minle! Körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor megszületett a gondolat, den segítséget megadtak ahhoz, hogy elképzelésem valóra válhogy az istenfa mellé egy padot is készítek, még nem tudtam, jon, és ez az istenfa és a pad díszítse Körösladányt, az én kedmilyen pad legyen. Az volt az első gondolatom, hogy egy emlé- ves szülőfalumat!
kezés padját fogok készíteni, aztán ez a gondolat elhalványult, Isten áldja Körösladány minden polgárát!
elnyomták a dolgos hétköznapok. Amikor elkezdtem faragni az Isten áldja Körösladányt!

Születésnapi ünnepség az
idősek otthonában

Megölte őket a gyűlölet,
őrizze emléküket a szeretet!

Dékány Lajosné Piroska néni 2014. augusztus 5-én ünnepelte
100. születésnapját. Piroska néni 2009. óta él az idősek otthonában.
Születésnapja alkalmából Kardos Károly, Körösladány város polgármestere és Tóth József Endréné intézményvezető, az intézmény
lakói és dolgozói köszöntötték őt virágcsokorral, ajándékkosárral,
továbbá Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke által aláírt oklevéllel.

A Nadányi Társaság tagjai – mint 10 éve minden augusztus elején – a napokban emlékezni gyűltek össze a zsidó
temető Holokauszt-emlékművénél. Emlékezni azokra az ártatlan körösladányi zsidókra, akiket megölt, vagy megnyomorított az esztelen fajgyűlölet, a tomboló fasizmus félelmetes gépezete. Az ő kálváriájukról szólt a megjelentek előtt
a Társaság elnöke.
Településünkön e szörnyűségek már a harmincas évek
végén előrevetítették árnyékukat, amikor megjelentek a zsidóellenes rendelkezések. A második világháború mérhetetlen
szenvedést zúdított a civil lakosságra. A behívott zsidó munkaszolgálatosok közül többen a keleti frontra kerültek.
1944. március 19-én két ladányi zsidó diákot elfogtak a
fővárosban, őket Kistarcsán át Auschwitzba vitték. Áprilisban
Ladányban is kötelezővé tették a sárga csillag viselését. Ezután felsőbb német rendelkezésre összeírták a zsidó hitközségek tagjait. Eszerint a
ladányi hitközségnek 87
tagja volt. Kikeresztelkedés nem történt, egy
lány (Schwartz Mária)
árja-párja
volt,
Salzmannékat pedig – a
családfő első világháborús érdemeire való tekintettel – a deportálásig
mentesítették a csillag
viselése alól.
1944. május elején
megkezdődött a gettóba
terelés. A családoknak el
kellett hagyniuk házaikat,
és csendőri felügyelettel
a zsidó hitközség épületeibe (a zsinagógába, az
iskolába és a kántor lakásába) kellett költözniük.
A gettó parancsnokává
Grünfeld Jenőt nevezték
ki. A gettóba zsúfolt
mintegy nyolcvan személy közül két férfit,
Weisz Imrét és Blau Lajost kivitték munkaszolgálatra, a többieket pedig 1944. júniusában egy
községi iskolaépületbe szállították. Innen a következő napon
– a Salzmann családdal kiegészülve – szekereken a szeghalmi vasútállomásra vitték őket. Bevagonírozás után a szolnoki
gyűjtőtáborba kerültek, ahol egy hetet a szabad ég alatt
töltöttek. A mintegy 80 ladányiból 30-an kerültek Auschwitzba, 50-en pedig az ausztriai Strasshofba. Az Auschwitzba
deportáltak közül a háború végén csak hatan jöttek haza. Ott
pusztult el a ladányi hitközség vezetője, Salzmann doktor is,
akire városunk idős lakói a mai napig szeretettel emlékeznek.
A Strasshofba került körösladányi deportáltakat később ipari
és mezőgazdasági munkára vitték: Bécs környékén, valamint
a Cseh-Morva Protektorátus területén dolgoztatták őket.
Többségük életben maradt.
Most 70 esztendeje tombolt a náci népirtás. 1945-ben a
Körösladányból elhurcolt mintegy 80 főből 55-en tértek haza,
az embertelenség borzalmas emlékeitől testileg és lelkileg
meggyötörve, a többi huszonötöt a gázkamrák torka nyelte
el. Rájuk emlékezve, a jelenlévők elhelyezték a kegyelet
koszorúját az emlékmű talapzatán.

A születésnapi ünnepségen Soós Imre egy szép verssel, a Népdalkör
tagjai pedig szép dalokkal tették emlékezetessé Piroska néni 100.
születésnapját.
Tóth József Endréné intézményvezető

Kirándulás a Forma-1 szabadedzésére
A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálata sikeresen pályázott az Erzsébet-program keretében meghirdetett egy napos kirándulásra, melynek köszönhetően 20 gyermek és
2 kísérő 2014. július 25-én a Hungaroring mogyoródi versenypályáján
megtartott forma-1-es szabadedzést tekintették meg.

A szervezésében a Családsegítő és Gyerekjóléti szolgálat munkatársai és
a Tüköry Lajos Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse vettek részt. A
Hungaroringre a résztvevőket Körösladány Város Önkormányzatának
busza szállította. A pályázat részeként minden résztvevő egyszeri meleg
étkeztetést és úticsomagot kapott. A visszajelzések szerint mindenki
nagyon jól érezte magát, élményekkel gazdagodva tértek haza.
Baliga Andrásné családgondozó

Turbucz Zoltán

Gondolatok a körösladányi sörkert újranyitására
Körösladányban a „folyékony kenyér” iránti érdeklődés nem új keletű; mintegy 230 éves igény. NagyKárolyi gróf Károlyi Antal – a Harruckern-örökösök beleegyezésével – 1783-ban (a mai Wenckheim utca déli
végén, az utca keleti oldalán) serházat és pálinkaházat
építtetett. A Békésmegyei Közgyűlés 1839. április 12-én
704. szám alatt felvett jegyzőkönyve ezekről az épületekről a következőket írja:

gas állásokkal, keményfa vágó tőkékkel el látva, 2 bélelt
ajtókkal, egy nagy rostélyozattal, ezen Mészárszék használatával össze van kötve 50 hold kaszáló haszonvétele,
mellyért évenként a Haszonbérlő fizet az Uradalomnak
70 ezüst pénzt.”

Mindkét épület 1783-ban készült el, ugyanúgy
mint a serház, de ezen utóbbiak még ma is megvannak.
Többszöri átalakítás és javítás után lakóházként hasz„Serház, amely 25 öl hosszú és 7 öl széles, falai nálják őket. Egyedül a „vágó Hellyet” emésztette el a
egészen téglából 2 öl 3 láb magos, két láb vastag, mes- múló idő.

ter- és folyógerendákra rakott, felsrófolt padlással,teteje székállással, szarufa egészen sindellyel, padlása
s z em es
é let
tár o lásá ra
has z ná ltat ik .
Ezen épületben találtatik:
- a serfőzés hellye, 50 akós rézüsttel, nagy kádakkal
és fenyőfa hűtővel, Szivárvány kúttal.
- 8 öl hosszú bolthajtásos csiráztató, téglával kirakva,
márványkőből készült áztatóval ellátva, a csiráztató felett szárító padlás és az mellett vas pléhből
készült vas ajtóval erősített bolthajtásos szabad
szárító.
- A Serházhoz ragasztva 4 öl hosszú, 7 öl széles Pálinka Ház 3 üsttel, 6 akósokkal s ehhez szükséges
kádakkal el látva.
- A Serház alatt pincze jégveremmel két osztályra, s
bolt hajtásra…
- A Serház a Kortsmai udvar északi részén nyugatról
keletre nyúlik.”
[A rendelkezésünkre álló források szerint a „serház”
1865-ig működött, ekkor báró Wenckheim László (18141879) átalakíttatta. Őrlőberendezést és gőzkazánt hozatott, ezután az épület malomként funkcionált. 1912-ben
a gőzkazánt szívógáz üzemű motorra cserélték, amelynek teljesítménye 110 lóerő volt. A malom 1960-ig működött, ekkor végleg leállt. Ezután az épületet többféleképpen próbálták hasznosítani, végül 1996-ban magánkézbe került. Új tulajdonosa még abban az évben lebonttatta, a bontási anyagot hasznosította. Helyén ma
üres telek áll.]

„A Serháztól délre, azzal egy vonalban 7 öl távolságban épült fel a Kortsma (=vendéglő). Hossza 22 öl, szélessége 6 öl, és 2 láb téglából épült egészen, falai 2 öl és
2 láb magas, 2 láb vastag, az eleje bolthajtásos
tornátzal. Található benne 1 nagy borivó ház kármentővel,melyből egy 4 öl hosszú, 6 öl széles pintzébe lemenetel találtatik, mellette konyha, kamara, biliárd szoba.
Vendég fogadós lakására 1 szoba, 2 külön vendég szoba,
mind deszka padimentommal (=padló-zattal), zöld kályhákkal ellátva, 7 ablak, 5 láb magas, 2 láb széles, vas
rostélyokkal el látva, 8 fenyő fa béllelt ajtók zárokra. Az
egész épület a leg jobb állapotba, alatta egy másik nagy
bolthajtásos pintze 600 akó bor tartására alkalmas.
Mester- és folyógerendákra deszkázott padlással szemes élet tartásra alkalmatos.
Fedele székállásos
szarufa nád prémezve sindellyel. Udvara 1 ½ holdnyi
egészen deszka kerítéssel körül véve.
A Kortsma udvarán állott még 5x8 öles félszer, náddal fedve, s egy 4x14 öl méretű istálló a vendégek lovai
számára. Falazata teljesen tégla, tetőzete nád. A
Kortsmától délre, azzal egy vonalban állott a Mészárszék, amelynek épülete 7 öl hosszú,4 öl széles egészen
téglából épült, falai magassága 2 öl,vastagsága 2 láb. Áll
egy hús mérő véres szobából, mellette levő kamrával,alatta jégvermes pintze bolthajtásra, hátulján a Körös partra hozzá ragasztva a vágó Helly. Keményfa oszlopokra hidalással, az egész Mester- és folyó gerendákra
rakott deszka padlással – fedele szaru fákra sindely
prémmel nád – belső és külső részén a szükséges fa fo-

*
A nevezetes „serház” virágkora után mintegy
száz évvel, 1960 végére elkészült a báró Wenckheim
örökséget képező gróf Csáky-kastély átalakításával a
község művelődési otthona, amely 1965-re szabadtéri
színpaddal és mozival is bővült. Ekkor merült fel a gondolat, hogy a szabadtéri színpad mellé a kulturált szórakozási igényeket kielégítő vendéglátóipari egység létesüljön. Így épült meg 1967-re a környék egyetlen szabadtéri – ilyen jellegű – szórakozóhelye. A páratlan környezeti adottságokkal rendelkező községi park részét
képező létesítmény maximálisan kiszolgálta a község és
a környező települések lakóinak ezirányú érdeklődését.
A nagy látogatottságra való tekintettel – a közben felmerülő igények kiszolgálásaképpen, a helyi ÁFÉSZ jóvoltából – a ladányi sörkert hamarosan zenés szórakozóhelyként üzemelt, ahol hétvégeken élő zenére táncolhatott a szórakozni vágyó közönség. Itt bontogatta szárnyait a ’60-as évek legendás ladányi beat-együttese, a
Sirály, és sokszor lépett fel alkalmi színpadán a Tiszai
József nevével fémjelzett Westernlánc.
Közben a
zöld növényzettel elkerített szeparékban, a csobogó
szökőkút árnyékában „sírig tartó” szerelmek szövődtek…

A hangulatos kerthelyiség az újabb igények
felmerültével tekepályával bővült. Közel három évtizedes működése során a kulturház-szabadtéri színpadszabadtéri mozi-sörkert komplexum számos nagy sikerű
és
emlékezetes
rendezvénynek
adott
otthont.
A mai idősebb korosztály szívesen idézi fel a fiatalságához fűződő élményeit.
A sörkert ’a 90-es évek elején bezárt és – üzemeltető híján – lassan úrrá lett rajta az enyészet.
Több mint húsz éves Csipkerózsika-álmából az idén
éledt fel, hogy – immáron felújítva – ismét a szórakozni
vágyók rendelkezésére állhasson.
Reméljük,
városunk
régi-új
büszkesége
- kellemes környezetével - még nagyon sokáig örömünket fogja szolgálni.
Turbucz Zoltán

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

Ha helyi termelőktől, kézművesektől
vásárlunk, magunkon segítünk
Egy település anyagi helyzetét nem csak az határozza meg, hogy az
ott élők mennyi jövedelemre tesznek szert, befolyásolja az is, hogy mi történik az így megtermelt pénzzel, azonnal kimegy a településről, vagy kézről
kézre jár? Ez utóbbi lehetőség valóra váltását szeretné előmozdítani a Körösladányi Népfőiskola azzal, hogy támogatja a helyi élelmiszer-termelők és népi
kézművesek piacra jutását. Hogy a pénz minél több kézen megforduljon,
szerencsés lenne, ha termékeikkel, szolgáltatásaikkal a helyi piacon minél
többen részt vennének, hiszen jelenleg a helyi termelők nem elégítik ki az
igényeket.
A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat támogatásának köszönhetően a Körösladányi Népfőiskola szeptemberben két alkalomból fog állni.
Szeptember 20-án, az érdeklődők a helyi élelmiszer-piac erősítésének lehetőségéről hallanak, megismerkedhetnek az önellátó Rozsály példájával, illetve
személyesen találkozhatnak a helyi élelmiszer-termelőkkel, és tőlük vásárolhatnak is. A második alkalom szeptember 26-a, a ladányi népi kézművesekről szól, ehhez kapcsolódik a ladányi fehér hímzéseket bemutató kiállítás.
Természetesen itt is személyesen jelen lesznek, és munkáikkal bemutatkoznak a helyi népi kézművesek, az ő munkáik is megvásárolhatóak lesznek.
Szarvas József Jászai Mari-díjas érdemes művész, a Nemzeti Színház tagja a
Tündérkert-mozgalomról tart előadást. A kezdeményezés célja, hogy újra
megismerjük a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfáit, és az így létrehozott
kertek közösségi rendezvényeknek adjanak helyet. Szó lesz arról is, hogy
Ladányban miként tudnánk közösségi aszalót építeni.
A Körösladányi Népfőiskola két rendezvénye:
1./ Helyi élelmiszer-piac
Ideje: 2014. szeptember 20. (szombat) 14.00 óra.
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház.
Program: Megnyitó: Kardos Károly polgármester , Rozsály, az önellátó falu
Előadó: Sztolyka Zoltán polgármester, A kézműves élelmiszerek jelentősége. Előadó: Kiss Ferenc, a Kiss Házi Sajt Manufaktúra tulajdonosa, a Magyar
Sajtkészítők Céhe alapító tagja. „Munkahelyet teremtettem magamnak”Előadó: Komlós Szilveszter kecskesajt-készítő. Helyi élelmiszer-termelők:
Kiss Ferenc sajtkészítő, Szőke Mihály méhész, Komlós Szilveszter kecskesajtkészítő, Molnár István - fűszernövények, zöldségfélék, Komróczki János –
zöldségfélék, Pekker Lászlóné méhész, Sárréti Ízek Savanyító Üzem.
2./ Népi kézműveseink és őshonos gyümölcsfáink
Ideje: 2014. szeptember 26. (péntek) 16.00 óra
Helye: Tüköry Lajos Általános iskola ebédlője.
Program: Megnyitó: Kardos Károly polgármester, A körösladányi fehér hímzések kiállítás megnyitója. Megnyitja: Kiszely Jánosné, a Népművészet Mestere, az egykori körösladányi díszítőművészeti szakkör vezetője, közreműködik a körösladányi Fülemüle Népdalkör. Tündérkerti mesék - a Tündérkertmozgalom céljai és eddigi eredményei. Előadó: Szarvas József Jászai

Mari-díjas érdemes művész, a Nemzeti Színház tagja.

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

A helyi kézművesek bemutatója: Nagy Irén kerámikus, Bartolákné Pauló
Mária - gyékény, Molnár Istvánné - szalma, csuhé, varrás, Dorogi Ferencné
kosárfonó, Dancs Csabáné szőnyegszövő, Szabó Ferenc fafaragó, Divinyecz
Anita gyöngyfűző.
A népfőiskola szervezője a békéscsabai székhelyű Életfa Kulturális Alapítvány, partnere a helyi Kultúr-Porta Értékmentő Alapítvány.
A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni lehet a molnar.lajos@eletfa.hu email-címen és a
+36-30/865-1963-as telefonszámon.

„A projekt a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat
Elnökségének értékelése és javaslata alapján,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült.”

