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TAVASZ

MEGHÍVÓ
A Körösladányi Városszépítő Egyesület
- hagyományaihoz híven-,
idén is megrendezi

Batyus Bálját.

Ideje: 2019. március 16. (szombat), 18.00 óra.
Helye: Körösladány,
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
Eszem-iszom a magukkal hozott batyuból.
Az egyesület tagjai előadják a
„Lekvárfőzés” című vidám műsorukat.
Belépődíj: 500,- Ft.
Kérjük helyfoglalásukat előre jelezzék
a kertészeti központban. (Tüköry út 13.)
Körösladányi Városszépítő Egyesület

Körösladány Város
2019. évi rendezvényeiből
Május 5. (vasárnap):
Írisz napi hangverseny
Május 18. (szombat):
Óvodai Pöttöm Party
Május 26. (vasárnap)
MAGYAR HŐSÖK NAPJA
Május 25. (szombat)
Városi gyermeknap
Június 4. (kedd)
A Nemzeti Összetartozás Napja
Szeptember 14. (szombat)
Népi Ételek Főzőversenye
November 9. (szombat)
Ladányi Disznótoros

II. Tüköry Jótékonysági Bál

Iskolánk, a körösladányi Tüköry Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és szülői munkaközössége Jótékonysági bál szervezésébe fogott az idei esztendőben is azzal a céllal, hogy a támogatásokból, adományokból az „aprónép” birodalmát olyan, a 21. századnak
megfelelő oktatási eszközökkel szerelje fel, amelyek használata elősegíti a szemléletesebb oktatást és az információhoz, tudáshoz való jobb hozzáférést. Összefogtunk a körösladányi gyermekekért, mert együtt csodákra vagyunk képesek. Ezen az estén újra megmutatkozott, hogy milyen sok
jó ember van Körösladányban és azon is túl. Megmutattuk,
hogy ebben a kicsit "elidegenedő" világban vannak boldog
pillanatok, van remény, van összefogás. Felépítettünk valamit amit szeretetnek, összefogásnak, önzetlenségnek hívnak és ezt együtt hoztuk létre, együtt alkottuk meg. Részesei a csodának sok száz ember, akik főztek ránk, akik alkottak, akik próbáltak, akik pakoltak, akik segítettek, akik
helyettesítették az éppen tevékenyen dolgozókat, akik hirdették a jótékonyságot. Akik támogattak, akik ajándékot
küldtek, akik eljöttek, akik el szerettek volna jönni, de valamiért most nem tudtak, akik felléptek és sorolhatnám.
Mindenki, aki önzetlenül tett és tesz azért, hogy gyermekeinknek jobb legyen. Mert jónak lenni a legjobb a világon!
Köszönjük!
Oravecz Eszter Ágnes igazgató

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Kedves Ünnepeltek, Kedves Hölgyek!
A tavasz, mint a szépség és újjászületés ünnepe évről-évre felderít, és egyben el is gondolkoztat bennünket. Nem csoda, hiszen a teremtéstől
elindulva az emberi kultúra, az emberi kiteljesedés
mindig a szebb, a jobb elérésének vágyáról szólt.
Közösségi lényként mindez embertársak nélkül elképzelhetetlen. Sokféle közösség született és dőlt
már romjaiba az évezredek alatt, de egyedül csak a
férfi és nő közössége áll örök mérceként, örök értékként, dacolva a múló idővel. Számunkra, férfiak
számára tehát a társat éppúgy, mint a szépséget
csakis Önök, hölgyek testesíthetik meg. A fogalomnak: ember, csak mindkét nem teljességében adhatunk valódi értelmet, hiszen Önök nélkül létünk,
munkánk, küzdelmeink nem csak céltalanok, de
értelmetlenek is lennének. „A nő a természetnek
egyetlen lénye, aki érzésünket érzéssel viszonozza,
és akit boldoggá tesz az a boldogság, amellyel bennünket megajándékoz.”- emlékeztet bennünket
Denis Diderot enciklopédista, a felvilágosodás
egyik vezéralakja.

Magam is úgy vélem, hogy nőnek lenni minden bizonnyal az egyik legtitokzatosabb, mégis legszebb formája az életnek. A szeretet és az új élet
lehetőségének őrzése minden hölgyet egyedi, nélkülözhetetlen és megismételhetetlen csodává tesz
egy kitüntetett férfi, majd egy család, végül egy
egész közösség számára is. Csodává, amely mind a
hétköznapok rohanásában, mind az ünnepek meghittségében meleget, biztonságot és erőt hoz életünkbe. A szép és a jó csakis Önök által lehet hát
tartós része életünknek, melyért soha nem múló
hálával mondok ezúton is köszönetet. Az ezer és
ezer jókívánság mellett szeretném hát, ha éreznék
csodálatunkat és hálánkat!
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat!
Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleményei
Az osztatlan közös tulajdon
rendezése és az öntözhető
területek növelése a cél
Hamarosan a parlament elé kerülhet a több mint
4 millió embert, s több mint 2,5 millió hektár földet
érintő osztatlan közös tulajdonú birtokok helyzete.
A törvényjavaslat szerint nem lesz kötelező az osztatlan tulajdon kivezetése, csak kérelemre. Az eljárásokat a mostani
több mint 2,5 év helyett egy évre tervezik rövidíteni,
és kiterjesztik majd az erdőbirtokok rendezésére is.
Meg kell húzni a mérethatárt, ami alá örökléssel már nem
mehet egy birtokméret, ha ilyen helyzet esetében a hagyatéki
eljárásban kell megegyezniük az örökösöknek.
Az öntözésfejlesztés az agrárium egyik legnagyobb kihívása. A most kidolgozott tervek szerint a jelenlegi 80 ezer
hektáros öntözött terület nagysága 2024-ig 100 ezer hektárral kerül bővítésre. A csatornák karbantartása továbbra is
vízügyi feladat marad, az agrártárca pedig az év első felében
létrehozza a Nemzeti Öntözési Központot.
A Vidékfejlesztési programban pályázati lehetőséget is biztosítanának az öntözés elterjesztésére, de törvényi
szabályozás kell ahhoz is, hogy egy öntözési területnek
nyilvánítható táblán egy-egy tulajdonos ne tudja megakadályozni a fejlesztést. A Belügyminisztérium mindezzel párhuzamosan évente 17 milliárd forintot kap 2030-ig,
hogy használhatóvá tegyék az öntözőcsatornákat.
A Vidékfejlesztési program pályázatai kapcsán 2018.
évben 228,46 milliárd közvetlen, és 33 milliárd forint
termeléshez kötött támogatást fizettek ki. Jelenleg 40
milliárd forint pályázati lehetőség van nyitva élelmiszeripari, 10 milliárd borászati, 12 milliárd ökológiai
gazdálkodási, illetve 35 milliárd energiahatékonysági
beruházásokra.
Idén új, kamattámogatásos hitelprogramot is indít a
tárca, ami a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások
fejlesztéseit hivatott segíteni, nagyon alacsony kamatozás és
legalább 10 év futamidő mellett.

Folytatódtak az adócsökkentések
a 2019-es évben is
Magyarország 2017-ben elnyerte az Európai Unióban
a legnagyobb adócsökkentő címet. Adócsökkentési
politikáját a kormány folytatja 2019-ben is. Többek
között folytatódik a gyermekes családok támogatásainak kibővítése, januártól havi 40 ezer forint lett a
kétgyermekesek családi adókedvezménye.
Míg 2010-ben mindösszesen 12 milliárd forintot fordított az állam családi adókedvezményre, és a nagycsaládosoknak járt csupán néhány ezer forintos havi adóenyhítés, addig az idén - a Pénzügyminisztérium számításai szerint - 360 milliárd forint marad a legálisan
dolgozó és gyermeket nevelő szülőknél, a családi
adókedvezménynek köszönhetően.
Emellett az UHT és az ESL tej áfája 5 %-ra
csökkent. Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók
jövedelme után 2019-ben már csak a 15 % személyi
jövedelemadót kell fizetni. A legkisebb vállalkozások
áfa alóli mentessége 8 millió forintról 12 millió forintra nőtt január 1-jétől, emellett megszabadulnak az
áfa-bevallás kitöltésének kötelezettsége alól is.
Az adóhivatal százezer egyéni vállalkozónak elkészíti
a bevallási tervezetet.
Emellett 20 ezer forintig minden lakossági átutalás
mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.
Az adminisztráció
Egy régi képegyszerűsítésének jegyében öt
adófajta szűnik meg. A magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 75%-os különadón kívül megszűnik a
hitelintézeti különadó és a kulturális adó is. A baleseti
adó a biztosítási adóba, az egészségügyi hozzájárulás
(eho) pedig a szociális hozzájárulási adóba olvad.
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Évfordulók 2019.

Évforduló nyomában
Ötven éve halt meg ARATÓ GYULA (1898 - 1969)
festő, grafikus, éremművész. Édesapja Arató
(Scheiner) Gyula (Keszthely, 1866 - ?) – aki a nevét
1891-ben magyarosította – földművelődési helyettes
államtitkár és tanácsos volt.
Önkéntesként 1917-ben a cs. és kir. 17. tábori
tarackezrednél szolgált az olasz fronton. A háborúból
hadnagyi rangban tűzmesterként (ütegtiszt) tért haza.
Tanulmányait a gimnázium után 1918-1925
között a Budapesti Képzőművészeti Akadémián végezte grafika szakon, majd rajztanári oklevelet szerzett.
200 rajzot készített A modern sísport (Déván István,
Bp., 1923) című könyvéhez, valamint több (sport)
könyvet is illusztrált. Az 1930-as években megjelent
Magyar sport c. könyvsorozat fejlécrajzait ő készítette.
Emlékérmeket és plaketteket is készített.

505 éve, 1514-ben Dózsa György seregéhez számos ladányi
csatlakozott.

420 éve, 1599-ben elnéptelenedett a falu.
320 évvel ezelőtt, 1699-ben Nadányi János telepeseket hozott Körösladányba.

280 éve, 1739-ben szörnyű pestis dúlt a településen; a lakosság

csaknem fele – mintegy 220 fő – a járvány áldozatul
esett.
270 éve, 1749-ben felépült az első önálló református iskola épülete, Lévai István rektortanító igazgatása alatt. Ugyanezen évben Fáspuszta lakóinak zöme betelepült Körösladányba.
205 évvel ezelőtt, 1814. június 21-én született, és 130 éve,

1879. augusztus 31-én halt meg báró Wenckheim
László mezőgazdász, lótenyésztő.
175 évvel ezelőtt, 1844. január 4-én született községünkben
Lengyel Béla kémikus.
170 éve, 1849-ben nálunk töltött több hónapot Than Mór
festőművész, aki néhány kisebb akvarellt festett Körösladányban.

160 évvel ezelőtt, 1859-ben született meg az egyezség a falu

földesura és a lakosság között a több éven át húzódó
legelő-elkülönítés ügyében.
155 éve, 1864. november 17-én született, és 75 éve, 1934.

június 2-án halt meg Tóth József ref. lelkész.
140 éve, 1879. július 7-én halt meg báró Wenckheim Béla
politikus, miniszterelnök. (1875.)
120 éve, 1899. július 28-án született Dr. Asztalos Miklós
író, irodalomtörténész.
120 éve, 1899-ben jött létre a Körösladányi Községi Hitelszövetkezet.

115 éve, 1904-ben kezdődött el a Tenkér-parton Újladány kiépítése, 388 házhellyel.

110 éve, 1909-ben létesült a Körösladányi „Hangya” Fogyasztási
és Értékesítő Szövetkezet.

100 éve, 1919. április 2-án alakult meg a Tanácsköztársaság

Budapesti otthonából 1951. június 15-én – sokadmagával – Körösladányba telepítették. Több akvarelljében megörökítette az itteni Körös-partot (pl. A
körösladányi révátkelő, képünkön). Rehabilitációja
után visszatért a fővárosba, és családjával haláláig
Rákosligeten albérletben élt. A Farkasréti temetőben
nyugszik (6/9. parcella, 1/78. sír).
Ismertebb festményei: Álló női hátakt, Határfák,
Tyúkudvar, Horgász, Munkából hazafelé, Amon Jost,
Alföldi tanya stb.
Fia, ~ Gyula részt vett az 1956-os forradalomban,
majd Ausztráliában telepedett le. Testvére, ~ Géza
(Budapest, 1900. március 11. – ?) testnevelő tanár.
1934-től a Magyar Tenisz Szövetség szövetségi kapitánya. 1938. december 1-jén az OTT titkára lett, majd az
OSK hivatalvezetője, főtitkára. A Nemzeti Úszó Sport
Alapítvány tagja. A TF-en tanított, helyettes szerkesztője volt a Nemzeti Sportnak. A Sportmester Vizsgáztató Bizottság ügyvezető alelnöke. Szigorló mérnök.
1945. október 29-től 1947. augusztus 11-ig előzetes
letartóztatásban volt. A népbíróság 1946. szeptember
11-én összbüntetésül 6 évi fegyházra, 5 évre politikai
jogai gyakorlásának felfüggesztésére és állásvesztésre
ítélte. A NOT 1948. június 16-án megváltoztatva az
első fokú ítéletet, 4 évi börtönre, politikai jogai gyakorlásának 10 évre való felfüggesztésére és nyugdíjigény fenntartása nélküli állásvesztésre ítélte. Szabadulása után kitelepítették, az 1950-es évek elején
hunyt el.
Forrás: EMFI (Első Magyar Festményszakértő Iroda)
OszK-katalógus Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár
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direktóriuma a faluban. 26 napi működését 14 hónapos
román megszállás követte.

90 évvel ezelőtt, 1929. január 25-én halt meg zsadányi
és törökszentmiklósi dr. gróf Almásy Imre.
90 évvel ezelőtt, 1929. május 5-én avatta fel József főherceg
– az országban századikként – a főtéren (ma Petőfi tér)
a Hősök szobrát, Kallós Ede alkotását.
90 éve, 1929. június 8-án született Körösladányban Gyökössy Zsolt rendező.

80 éve, 1939. december 3-án halt meg vitéz gáspataki
Gaskó Béla gyógyszerész.
80 éve, 1939-ben létesült a Körösladányi Gazdák Tejszövetkezete.

75 évvel ezelőtt, 1944. október 6-7-én vonult át a front Kö-

rösladányon, és szenvedett bombatámadást a település.

70 éve, 1949-ben alakult meg a Zalka Máté Termelőszövetkezet.
60 éve, 1959-ben nálunk nyílt meg a Békés megye első Csemege Önkiszolgáló Boltja.

40 éve, 1979-ben alakult meg a Cuháré citerazenekar.
40 évvel ezelőtt, 1979. január 10-én nyílt meg a „nagy ABC”.
40 évvel ezelőtt, 1979. december 20-án adták át az új, vasbeton szerkezetű hidat.

30 éve, 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra

napját. A dátum-választás oka az, hogy 1823-ban ezen a
napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt, és ezt a
kézirat is tanúsítja.
25 éve, 1994. október 2-án érkezett a nagyközségbe a vezetékes gáz.

25 évvel ezelőtt, 1994. november 12-én halt meg
gróf Meran János.
10 éve, 2009. július 3-án avatták újra a kastélyparkban az
Erzsébet-emléket.
Összeállította: Turbucz Zoltán

TÁJÉKOZTATÓ
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő Testülete értesíti Körösladány város lakosságát,
hogy a testületi ülések élő közvetítésével kapcsolatosan zajlanak a tárgyalások, melynek
eredményéről tájékoztatjuk Önöket. Köszönjük megértésüket!
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás Körösladány Város EFOP 1.5.3-16-201700113 számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken”, valamint EFOP 3.9.2-162017-00032 „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a
környező településeken” megvalósuló tevékenységeiről.
Körösladány Város Önkormányzata konzorciumi partnerként
vesz részt az EFOP 1.5.3-16 számú „Humán közszolgáltatások
fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című pályázatban. A projekt átfogó célja a társadalmi felzárkózás érdekében,
a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, továbbá a helyi esélyegyenlőségi
programokban feltárt problémák komplex, helyi közösségekre és
erőforrásokra alapuló kezelése.
Az átfogó cél teljesüléséhez az alábbi specifikus célok megvalósítása öt pillérre épül:
Humán közszolgáltatások területén jelentkező szakember- és szaktudáshiány enyhítése. Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. Helyi
kisközösségek társadalom szervező szerepének megerősítése közösségfejlesztés módszerével - kiemelt figyelemmel a fiatalokra és az
egészségfejlesztésre. A vidéki lakosság megtartóképességének erősítése, a térség életminőségének javítása - kiemelten a fiatalok helyben maradásának ösztönzése. Kultúrák közötti párbeszéd erősítése,
az eltérő kultúrák megismerése, együttműködés erősítése.
A felhívásnak megfelelően a konstrukció kiemelt célcsoportjai: a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság,
a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, a nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a
jelen projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
Megvalósult programok: Sikeresen teljesült az ösztöndíjprogram, mely 10 hónap alatt két félévben, 2018. 02. 01.-2018. 06. 30ig tartó időszakban valósult meg. A program célja a településen lakó
fiatalok tanulmányainak segítése, a közneveléshez való hozzáférés
biztosítása volt. Első turnusban a pályázat keretén belül Körösladány
Város Önkormányzata két kategóriában is meghirdette az ösztöndíjat középiskolai, illetve felsőoktatási intézményben tanulmányaikat
folytató tanulók részére. A megadott határidőig 6 pályázat érkezett
be a középiskolai ösztöndíjas programra a felsőoktatási kategóriára
pedig egy. A beérkezett pályázatok mindegyike a kiírt kritériumoknak megfelelt. Az ösztöndíjasok 2018 februártól júniusig havi 10.000
forintban részesültek. Második turnusban a megadott határidőig 15
pályázat érkezett be a középiskolai ösztöndíjas programra, a felsőoktatási kategóriára pedig 6. A beérkezett pályázatok mindegyike a
kiírt kritériumoknak megfelelt, ezért a középiskolai tanulmányaikat
folytatók közül a tíz főt, akik jogosultak az ösztöndíjra, a Körösladány Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi
és Környezetvédelmi Bizottsága választotta ki. Az ösztöndíjban részesülők 2018 szeptember hónaptól 2019 júniusig (10 hónap) havi
10.000 forintban részesülnek. A településen sok az anyagi problémákkal küzdő család, akik tehetséges gyermekeiknek nem tudják a
megfelelő segítséget nyújtani, a program keretében ezen családok
támogatásban részesülnek.
A karrier-tréning a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű aktív korú, nem foglalkoztatott lakosság számára 40
főnek adott lehetőséget arra, hogy az érintett felek megtanuljanak
olyan álláskeresési technikákat, melyek hozzásegítik az új állásuk
megtalálásához, 2018. 11. 07.-08. napokon. Sajnos a regisztrált
munkanélküliek között magas arányú a tartós munkanélküliek és az
alacsony iskolai végzettségűek száma. A társadalmi hátrányok leküzdéséhez szükséges a hatékony, személyre szabott segítés.
Sikeresen startoltak és lezárultak a 2018 októberétől induló prevenciós programok „Ne legyél áldozat!” címmel. Ezeken összesen
281 fő lett bevonva három helyszínen, Körösladány, Vésztő, és
Szeghalom településeken. Mindannyian a család- és gyermekjóléti
szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított,
preventív jellegű programokon vettek részt. A cél az egészségfejlesztés és betegségmegelőzés volt.
A 4 előadás sorozatból álló prevenciós program témakörei: közlekedés biztonság, iskolán belüli erőszak elkerülése és/vagy kezelése,
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szenvedélybetegséget okozó káros szokások megelőzése, elhízás,
túlsúly, mozgáshiány okozta problémák.
A programot szakemberek bevonásával, szakmai előadók közreműködésével valósult meg, interaktív módszerekkel. A preventív programokba a 3-8. évfolyamos tanulók kerültek bevonásra. A szakemberek leterheltsége miatt a preventív feladatokra egyre kevesebb
idő jut, hiszen az akut problémák kezelése lefoglalja a teljes munka
idejüket. A prevenciós programok hozzájárulnak az akut problémák
kialakulásához, így hosszú távon csökkenhet a szolgáltatásokat
igénybe vevők száma.
Jelenben működő program: Baba – Mama Klub
Helyszíne: Pedagógiai Szakszolgálat /Körösladány, Árpád u. 4./

Időpontja:

Minden héten hétfőn 0-1 éves korosztálynak: 8.15-9.00 óra,
az 1-3 éves korosztálynak: 9.00-10.00 óra.
A közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése kapcsán, a pályázat keretein belül havonta egy alkalommal
induló klubfoglalkozás mára már heti rendszerességgel működik.
Hátrányos helyzetű célcsoport tagjainak, kisgyermekes anyukáknak
támogatása a felhívás céljával összhangban a minőségi humán közszolgáltatások bővítése érdekében. A tevékenység célcsoportja 0-3
éves korosztályú gyermekek és szülők, gondviselők.
A klubfoglalkozás a kisgyermekes anyukáknak Hegedűsné Rakovics
Henrietta klubvezetővel, Tóth Katalin gyógypedagógussal, alkalmanként meghívott előadókkal zajlik. A foglalkozás a kisgyermek neveléssel, családfenntartással, párkapcsolattal, az egészséges életmóddal, foglalkoztatással és minden, a kisgyermekes anyukákat érintő
témákat dolgoz fel kötetlen formában. A kezdetek óta színes, változatos programok kerültek megvalósításra, úgy mint: babamasszázs,
babaelsősegély, ünnepekhez köthető programok.

December elején a mikulás is ellátogatott a klubba
A klub előnyei, a gyerekek testi-lelki fejlődésén túl:
0-1 éves korban szakember(ek) segítségével a gyermek megfelelő
ütemben történő fejlődésének elősegítése.
1-3 éves korban a mondókák, játékos mozgásos foglalkozások mellett a gyerekek közösségbe való szoktatás "előszobája". A foglalkozások során a finommotorika, a nagymozgások kerülnek fejlesztésre, valamint a gyermek találkozik az alkalmazkodás, osztozkodás
fogalmával és a zárt közösség negatív hatásaival is, rövidebb
(1 órában) ideig mint a bölcsődébe, óvodába kerüléskor. A jövőben
tervezett programok: babaúszás, bölcsőde-óvoda látogatás, napközbeni gyermekmegőrzés szakemberrel, baba-mama börze (játékokruhák eladása, cseréje).
A klubfoglalkozások már önmagukban segítik kimozdítani otthoni
rutinjukból, monotóniájukból a gyesen, gyeden levő anyukákat,
kispapákat. A klubfoglalkozások során azonos társadalmi helyzetben
levő emberek találkozhatnak, megoszthatják problémáikat, tapasztalataikat. A foglalkozások a gyerekek szocializációját is támogatja a
kisközösségben való részvétellel, a közös játék és foglalkozások
pedig segítik a szülő gyermek kötődést, elősegítik az egészséges
értelmi és érzelmi fejlődést. A szolgáltatás hiánypótló a városban.
(Folytatás a következő oldalon)

(folytatás az előző oldalról)

Februárban induló programok:
Ifjúsági Klub
Tervezett helyszíne: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház.
Időpontja: Havonta két alkalommal a fiatalkorú lakosságnak,
péntek vagy szombati napokon.
A fiatalkorú lakosság helyi kötődésének, valamint a közösséghez
tartozás élményének erősítése a cél, összhangban a felhívás fő
céljaihoz, a vidékmegtartó képesség erősítéséhez, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének erősítéséhez. Az
ifjúsági klub feladata, hogy a fiatalkorú lakosságnak biztosítson
szervezett keretek között, a korosztály igényeihez igazodó kis
közösségi programokat. A klubok folyamatos működését a helyi
szakemberek és a közösségszervező biztosítja. A klubfoglalkozások tematikája jelenleg szervezés alatt van. Az első foglalkozások az idősekkel együttműködve, egymást tanítva történik.
A fiatalok és az idősek is tudnak valamit, melyet a másik korosztály nem. A tudás átadásával, a közös élményszerzéssel a szakadékok csökkenek, a fiatalokban kialakulhat a helyi kötődés, a
vidék szeretete. Jeles napokhoz, ünnepekhez, azok előkészületeihez igazodva tervezzük a programokat megvalósítani. Februárban a farsang kapcsán a népi hagyományos ételek, édességek
elkészítésének a tudásátadása valósul meg. Későbbi foglalkozásokon a fiatalok taníthatják az idős embereket a modern digitális
eszközök használatára, de akár sporteszközök használatára is.
A projektben beszerzésre kerültek kerékpárok, pingpong, billiárd
-, csócsóasztal, darts, babzsákfotel, step-pad. IKT eszközök,
úgy mint laptopok, operációs rendszer, irodai alkalmazás és
vírusirtó szoftver. Játékok, konzolok, játékszoftverek: a helyi
kisközösségek társadalmi megerősítése önállóan támogatható
tevékenységeken belül, az ifjúsági klub működéséhez tervezett
digitális eszközök, elektronikus játékok (Xbox). Későbbiekben
multimédiás programok, könyvklubok, kártyaklubok is működhetnek, de közös kirándulások, képességfejlesztő és információs
programok is megvalósításra kerülnek.
A klubfoglalkozások alkalmával meghívott előadók is
tartanak tájékoztató programot, melyek között a fiatalokat
érdeklő témák, vagy számukra is hasznos információkat tartalmazó előadások is megszervezésre kerülnek, mint képzési-,
tanulási-, ösztöndíj-, vagy a helyi foglalkoztatási lehetőségekről
szóló tájékoztatók. A fiatal lakosság számára kevés a programlehetőség, ahol szervezett keretek között, de mégis kötetlenül,
saját igényeiket figyelembe véve rendszeres programokon vehetnek részt. Ez a szolgáltatás hiánypótló a városban.
Aktív Élet Idős Korban
Helyszíne: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház,
Időpontja: Havonta egy alkalommal a helyi lakosságnak, kiemelten az idős korú lakosságnak.
Az időskori egészségmegőrzés előmozdítása, a felhívás céljához

igazodva a helyi kisközösségek társadalomerősítő szerepének
megerősítése érdekében, ezen belül az egészségfejlesztés. Az
idős kor előrehaladtával az egészségmegőrzésre egyre nagyobb
hangsúlyt kell fektetni. A tervezett programsorozat keretében
orvos-beteg találkozókat, egészségügyi szakembereket kívánunk
bevonni, hogy az idős lakosságnak prevenciós előadásokat tartsanak. A tervezett előadások témakörei között az időskori táplálkozás, a vérnyomásproblémák szövődményeiről, a szív- és érrendszeri megbetegedésekről, daganatos megbetegedésekről, a
korosztályos javasolt szűrővizsgálatokról tervezünk előadásokat
szervezni, a személyes tanácsadás lehetőségének biztosításával.
A tervezett programoknak nem csak az egészségmegőrzés a
célja, hanem az idős emberek kapcsolati hálójának erősítése is,
hiszen a programok alkalmával kimozdulnak otthonukból, megtörhetik a napi monotóniájukat..…………..—————————A városban sok az időskori megbetegedés, magas az egy orvosra jutó betegek száma. A preventív jellegű és tájékoztató programokon kötetlenebb formában kaphatnak tájékoztatást az idős
emberek az őket érdeklő egészségügyi kérdéseikre, valamint a
program lehetőséget ad a közös találkozásokra, kapcsolatápolásra. Ez a szolgáltatás is hiánypótló a városban.
Tavasszal induló programok, és újabb lehetőségek
Városi Civil Nap, Hagyományok Ünnepe, Családi nap, Sportvetélkedő, szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok.
2019 tavasszal kültéri kondipark kerül kialakításra, a játszótér
területén.
Körösladány Város Önkormányzata konzorciumi partnerként
vesz részt az EFOP 3.9.2-16-2017-00032 „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken
című pályázatban.
A helyi humán közszolgálatban dolgozók képzése kapcsán elsősegélynyújtó tanfolyam, konflikuskezelő tréning, konfliktuskezelő tréning védőnőknek, valamint óvónők önismereti továbbképzése valósult meg a Sinka István Művelődési Központ és Népfőiskola épületében Vésztőn. Társadalmi reintegráció, szemléletformálás (együttműködési tréning) a különböző területeken
dolgozók (kulturális, szociális, egészségügy) képzésére irányult,
aminek a megvalósítási helyszíne Szeghalmon, a Művelődési
Sport - és Szabadidő Központban zajlott le. Minden tréning
tanúsítvánnyal zárult.
A Körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban IKT
terem került kialakításra, ahol 16 számítógépet helyeztünk el,
és számítástechnikai alkalmazások (alapvető digitális kompetenciák megszerzése) képzése folyamatban van, 10 fő helyi humán
közszolgáltatásban dolgozók számára. A képzést egy ráépülő
képzés követi, mely ECDL vizsgával zárul.
Boruzsné Szatmári Erzsébet
közösségszervező
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ELKÖSZÖNÉSKÉPPEN
Kedves olvasó!
Ezúton is közlöm Önökkel, hogy 2019. január
1-én a Nadány Televízió működése befejeződött. Sem
képújságot, sem szerkesztett adást nem szolgáltatunk
januártól.
Búcsúzóul pár szóban szeretnék beszélni Önöknek arról, hogy miként működött ez a számunkra kedves része a kábelszolgáltatásnak. Munkánkat 2005
áprilisában kezdtük meg, eleinte csak képújságszolgáltatással. A képújság a hétköznapi adok-veszek
hirdetésein túl közérdekű információkat is szolgáltatott, amelyek városunk híreit, eseményeit tette közzé.
Így nyújtottunk segítséget az önkormányzatnak, az
oktatási intézményeknek, az egészségügynek. Hamarosan városunk eseményeit rögzített felvételeken,
szerkesztett formában vetítettük le a kábeltelevízióhálózatán. A szerkesztett adások kis idő elteltével
rendszeressé váltak, minden csütörtökön új anyaggal
jelentkeztünk, amelyet vasárnap délután ismételtünk
meg. Láthattak benne óvodai és iskolai eseményeket,
kulturális- és sportrendezvényeket, közéleti felvételeket, ezen belül foglalkoztunk a civil szervezetek életével, tevékenységével, támogattuk és megörökítettük
rendezvényeiket. Bemutattuk az iskolában történt
eseményeket, a szakkörök életét, a színjátszók előadásait, a zeneiskolások műsorait, a mazsorettek fellépéseit és sok egyéb programot. Nagyon népszerűvé
váltak a téli időszakban az élő magazin-jellegű műsorok, melyben riportokkal, játékokkal szórakoztattuk
nézőinket. Nyáron pedig azok is megnézhették a fesztiválokat, akik nem vehettek személyesen részt ezeken.
A város lakossága otthonából is figyelemmel kísérhette a helyi televízión keresztül a kulturális életet, a
közéleti és politikai eseményeket. Mindig a közérthető, hiteles tájékoztatás volt a cél. Remélem, minden
kedves nézőnk talált érdeklődésének megfelelő közvetítést, tájékoztatást!
Köszönöm a figyelmüket, érdeklődésüket!
Külön szeretném még megköszönni Sipos Imrének a
segítségét, a munkatársaimnak a kitartó, pontos munkát, és minden körösladányi lakos támogatását!
Üdvözlettel kívánok Önöknek Boldog Új Évet!

Szabó Zoltán,
a Füzes Tv Szolgáltató Kft. ügyvezetője
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HIRDETMÉNY
2019. február 1-től április 30-ig terjedő időszakban Körösladány Város Önkormányzata közigazgatási
területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást
végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§
(1) bekezdése alapján Körösladány Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Körösladány közigazgatási területén
2019. február 1-től április 30-ig terjedő időszakban
ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy
adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt
(azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az
adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2019. február 15-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Körösladány Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Körösladány, Dózsa u. 2. szám
alatt a Adó- és Pénzügyi Csoportnál vagy letölthető az
önkormányzat honlapjáról a http://www.korosladany.hu
linkre kattintva. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás
személyesen a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi
Csoport B. épületi irodájában, illetve a 06-66/474012/211. telefonszámon kérhető. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen vagy postai úton eljuttatva a 5516
Körösladány, Dózsa u. 2. B. épület személyesen a
Polgármesteri Hivatal folyosóján kihelyezett gyűjtőládába faxon a 06-66/475-155 fax számra elektronikusan az
ado@korosladany.hu elektronikus levélcímre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019.
április 30. Körösladány Város Önkormányzata nem
tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét,
hogy: A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B
§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a
négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett
eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező
e be k et
á l l a t o r v o sn á l
m e gj el ö l t et n i .
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban
már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi
nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek
az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot
írásban bejelenteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az
állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján minimum 30.000,- Ft pénzbírság.
Együttműködését köszönöm!
Ilyés Lajos jegyző

CSÍKSOMLYÓI KIRÁNDULÁS

Rendelkezési lehetőség
adónk 1 százalékáról
Minden adózó számára lehetőség, hogy az
előző évi személyi jövedelemadójának 1%-át az
általa megnevezett, arra jogosult civil szervezetnek
utalja. Kérjük önöket, hogy 2018. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával
támogassák a helyi egyesületek, alapítványok
célkitűzéseit, munkáját.
Körösladányban a következő civil szervezetek
jogosultak az 1 %-os támogatások fogadására:
Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítvány
Adószáma: 18389887-1-04
Körösladányi Óvodásokért
– Gondtalan Gyermekkor Alapítvány
Adószáma: 18384806-1-04
Körösladányi Gyermekekért Alapítvány
Adószáma: 18375176-1-04

A Körösladányi Szeplőtelen Fogantatás Plébánia
2019. június 07-09 között CSÍKSOMLYÓRA zarándokútra indul. Az indulás helye és ideje a jelentkezők ismeretében kerül meghatározásra. A társtelepüléseken
megfelelő létszám esetén az autóbusz helyben veszi fel
az utazókat.
Útvonal: Körösladány – Nagyvárad – Kolozsvár – Szováta – Székelyszentkirály – Csíkszereda – Csíksomlyó –
Székelyszentkirály – Segesvár – Gyulafehérvár –
Negyenyed - Körösladány.
Részvételi díj: 35.000.-ft, amely tartalmazza az utazás
költségeit, továbbá 2 éjszakai szállást, félpanziós ellátással. Az utazásra jelentkezéskor 10.000.-ft előleget
kérünk befizetni, majd a végleges részvételi díj kiegyenlítése 2019. április 30-ig történik.
Program:
1. nap - Utazás Nagyvárad-Kolozsvár érintésével Székelyszentkirályra - ahol a szállásunk a Sziklakert Panzióban lesz. Útközben autóbuszos városnézés Nagyváradon, majd Kolozsváron belvárosi séta keretén belül
ismerkedés a városközpont nevezetességeivel. Este a
csoport tagjai részt vesznek a szálláshely katolikus
templomában tartandó szentmisén.
2. nap: Utazás Csíksomlyó zarándokhelyre, részvétel a
búcsún.
3. nap: A szállás elhagyása után érkezés Segesvárra,
ahol séta keretében ismerkedés a várossal, majd továbbutazás Gyulafehérvárra, ahol megnézzük a nagy
múltú érseki székesegyházat. Nagyenyeden rövid pihenő után látogatás a híres Nagyenyedi Kollégium múzeumában.
Hazaérkezés az esti órákban.
Jelentkezni lehet:
Szatmári Józsefnénél (telefon: 30/489-53-35) vagy
Vasvári Gyulánénál (telefon: 30/838-05-99)

Körös Művészeti Egyesület
Adószáma: 18386286-1-04
Városszépítő Egyesület
Adószáma: 18384576-1-04
Körösladányi MEDOSZ Sportkör
Adószáma: 19976684-1-04
Sebes-Körösi Horgász Egyesület
Adószáma: 19978040-1-04
„Aranyketrec” Alapítvány
Adószáma: 18375293-1-04
Körösladány Jövőjéért Alapítvány
Adószáma: 18376892-1-04
Körösnadányi Nadányi Társaság
Adószáma: 18388099-1-04
Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas klub
Adószáma: 18389557-1-04
Körös Gyöngyei Alapítvány (általános iskola)
Adószáma: 18389478-1-04
„Hunters” Körösladányi Paintball Sportegyesület
Adószáma: 18391383-1-04
Körösladányi Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18390636-1-04
Körösladányi Vadászegyesület
Adószám: 18391974-2-04
Kultúr-Porta Értékmentő Alapítvány
Adószám: 18216190-1-04
További 1 % adható a kedvezményezett
egyházaknak:
Magyarországi Református Egyház 0066
Magyar Katolikus Egyház 0011
Baptista Egyház 0286

9.

Közérdekű telefonszámok:

A Körösnadányi
Nadányi Társaság
foglalkozási terve 2019.
Január 14.

Téma: 175 éve született Lengyel Béla kémikus
Előadó: Dr. Kata Mihály

Február 22.
Téma: 120 éve született Dr. Asztalos Miklós
Előadó: Sipos Imre

Március 11., hétfő, 1600
Téma: Körösladányiak az 1848/49-es
szabadság harcban
Előadó: Turbucz Zoltán

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
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 (hibabejelent, gázszivárgás):
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141
Vízszolgáltató (hibabejelentés):
06-80/922-333
Dr. Mihala András állatorvos:
06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása):
(Szuromi István) 06-30/224-34-40

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—FSD Packaging Kft.
Tel.: 06-66/522-910

10.

Április 8., hétfő, 1700
Téma: Emlékezés báró Wenckheim Lászlóra,
születése 205., és halála 140. évfordulóján
Előadó: Kazinczy István
Május 6., hétfő, 1700
Téma: Kilencven éve avatták fel
a körösladányi Hősök szobrát
Előadó: Sipos Imre
Június 3., hétfő, 1700
Téma: Körösladányi utcatörténet
Előadó: Rácz Imre
Július 1., hétfő, 1700
Téma: 40 éves a Cuháré Citeraegyüttes
Vendégelőadó: Komróczki Gyula
Július 29., hétfő, 1700
Téma: Emlékezés a 100 éve született
Z. Nagy Elekné tanárnőre
Előadó: Ujfalusi László
Augusztus 26., hétfő, 1700
Téma: A körösladányi tanyavilág története
Vendégelőadó: Komróczki János
Szeptember 23., hétfő, 1700
Téma: Évfordulók nyomában
Előadó: Turbucz Zoltán
Október 28., hétfő, 1600
Téma: Körösladány településszerkezetének
alakulása a kezdetektől
Előadó: Kazinczy István
November 25., hétfő, 1600
Téma: Körösladányi ragadványnevek
Előadó: Turbucz Zoltán
December 16., hétfő, 1600
Évzáró foglalkozás
A 2019. évi munka értékelése
A 2020. évi munkaterv megvitatása és elfogadása
Valamennyi foglalkozás helye
a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház.
A Nadányi Társaság rendezvényeire
szeretettel várja tagjain kívül mindazokat
akik eddig még nem kapcsolódtak be a társaság
munkába, de a jövőben annak
szívesen tagjai lennének.

