KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA
XXVII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. SZEPTEMBER

Idén október 15-én megérkezik Körösladányba a Körúti
Színház. És ha már megérkezünk,
ha nem bánják, egy darabig maradnánk is! Színházunk 13 éve
működő magánszínház, több mint 1.200 előadással a hátunk mögött, ami 1.200 nagyszerű, felejthetetlen este az ország különböző pontjain, a közönség uszályában úszva. A közönség uszályában
úszva egy színikritikusi kifejezés, ami annyit jelent, hogy mi is
nagyon élvezzük, a közönség is nagyon élvezi, a kritikus pedig
nem. Reméljük ez így lesz Önöknél is! Egy nagyon tartalmas nyári
évad után, melyben színházunk hatalmas versenyben megnyerte
a közönségdíjat a 3. MOSZT (Magánszínházak Országos Színházi
Találkozója) fesztiválon. Élményekkel és rengeteg energiával feltöltődve készülünk az új őszi évadra. Így alig várjuk már, hogy
színpadra állhassunk Önöknél is!
Elsőként éppen ezt a díjnyertes darabot láthatják október 15-én.
Harminc évvel ezelőtt egy máig bennem élő színházi élményem
volt a Madách Színházban. A Maude és Harold, Tolnay Klári által
felkutatott darab, melyet ő fordított és játszott. Most is hallom
magamban Klárika hangját. Ezt az élményt akartam átadni a
minket választó nézőknek, amikor megrendeztem a darabot.
Az eredmény igazi diadalmenet, kacagás, sírás és az előadás
végén állva tapsoló közönség. Esztergályos Cecília méltó utódja a
nagy elődnek! Olyan mélységeket és magasságokat produkál,
hogy már értem a Cannes-i és Chicagói Filmfesztiválok legjobb
színésznő díját. Ebben csodálatos partnere Lipták Péter, de egy
körösladányi színésznő is feltűnik a darabban Kiss Edina személyé-

ben, akit nem kell Önöknek
bemutatnunk! Ezt az előadást
kár
lenne
kihagyni!
Az évadban még kétszer láthatnak minket, februárban a
Katyi és áprilisban a Mezítláb a parkban című előadásainkkal.
Neil Simon: Mezítláb a parkban című darabja színházunk igazi
zászlós hajója, 13 év alatt túl a 150. előadáson. A darab szereplői
között találkozhatnak a színészlegendával, Koncz Gáborral, és a
Barátok közt sztárjával, Gyebnár Csekkával is.
A Katyi című előadás, a máig ismert és híres film zenés színpadi
darabbá átdolgozott változata. A felhőtlen kikapcsolódásra és
szüntelen nevetésre színházunk fiatal színészei mellett Tahi-Tóth
László neve jelent garanciát. Remélem, minél többükkel találkozhatok és megismerkedhetek ezeken a fergeteges színházi estéken!
Nagyrabecsüléssel:
Galambos Zoltán
a Körúti Színház igazgatója
Várjuk Önöket sok szeretettel október 15-én (szombaton)
19.00 órától a Maude és Harold című darabra. Jegyek
2.500,- Ft-os áron kaphatók a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban.
Akik bérletet váltanak a három darabra 5.900,- Ft-os áron ugyanitt megtehetik!
Várjuk Önöket szeretettel:
Körúti Színház, mert kell egy színház!

Színházbérlet Körösladányban

Terjeszkedik a körösladányi Box Print nyomda
Erőforrásokat és tapasztalatokat egyesít két
magyar tulajdonú, csomagolóanyagokat gyártó nyomda.
körösladányi Box Print Kft. hat hónapos előkészítést
követően többségi tulajdonrészt szerzett az FSD Packaging
Kft.-ben. A két cég hosszú távú együttműködésre készül: év
végéig a Dunaharasztiban működő FSD Packaging beolvad
a Box Printbe.
Mindkét cég családi vállalkozásként indult,
elsősorban háztartás-vegyipari, élelmiszeripari, és egyéb
gyártó cégeknek szállítanak be különböző csomagolóanyagokat.
Szabados Gyöngyvér, a Box Print alapítótulajdonosa elmondta: - Az FSD hozzánk hasonlóan dinamikus fejlődési utat járt be az elmúlt években. Ezért biztosak
vagyunk benne, hogy a két nyomda sokat tanulhat egymás-

tól, miközben a Box Print Körösladány egyik jelentős foglalkoztatójaként továbbra is családias, emberközeli cég tud
maradni. Gépparkjaink, ügyfélkörünk és személyi állományunk jól kiegészíti egymást ahhoz, hogy partnereink igényeit hatékonyabban és szélesebb termékpalettával
szolgálhassuk ki. A fenntartható növekedéshez szükséges
lépéseket együtt sokkal könnyebben tudjuk megtenni. mondta Palik Endre, az FSD Packaging alapítója.
Mindkét cég irányításában részt vesz Fazekas
Attila, aki korábban a Henkelnél szerzett vezetői és
csomagolóanyag-ipari tapasztalatokat, az elmúlt két évben
pedig a Box Print ügyvezetőjeként ért el jelentős eredményeket.

Palik Endre, az FSD Packaging Kft. alapítója és ügyvezetője, Szabados Gyöngyvér, a Box Print Kft.
alapítója és ügyvezetője, és Fazekas Attila, a Box Print Kft. ügyvezetője a szerződés aláírásakor .

FELHÍVÁS

Felhívás

Tisztelt Szülők!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
közelgő 60. évfordulója alkalmából a Helytörténeti
Gyűjtemények Háza kiállítást kíván rendezni
a Körösladányban lezajlott eseményekkel kapcsolatban. Ennek érdekében fordulunk a tisztelt lakossághoz. A hitelesség, a színvonal emelése érdekében
kérjük mindazokat, akik bármilyen korabeli tárgyi
emlékkel, újságokkal, iratokkal, fényképekkel vagy
más egyéb relikviákkal rendelkeznek, szíveskedjenek azokat a rendelkezésünkre bocsátani. Ezzel a
közös gyűjtéssel és felajánlással is szeretnénk elérni, hogy a település történetének ezt az időszakát is
méltón tudjuk az érdeklődők, az idelátogatók elé
tárni.
A segítőkészségükben bízva reméljük, hogy
számos korabeli dokumentum gyűlik majd össze,
amit a helytörténeti gyűjteményben lehet benyújtani
a kiállítás sikeres megszervezése érdekében.
Nem feledve, hogy az Önök múltja a mi múltunk is!
Körösladány hajdanának feltárása pedig egyben
főhajtás is az elődeink előtt!

A következő nevelési évben, illetve tanévben
lehetőség lesz

a bölcsődében, az óvodában, illetve az
általános iskolában diétás ebéd-étkeztetés
igénybevételére!
Az igényléshez az alábbi dokumentumok
szükségesek, melyeket a bölcsőde, óvoda, vagy
az iskola titkárságán

2016. AUGUSZTUS 31-IG!!!
szükséges bemutatni:

- szakorvosi igazolás a gyermek bármilyen

(glutén, laktóz, fruktóz, stb.) ételallergiájáról,
- a gyermekorvos által kiállított igazolás arról, hogy
a gyermeknek semmilyen fertőző betegsége nincs!
Tisztelettel:
Kardosné Bödök Júlia
óvoda intézményegység-vezető
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SZATMÁRI JÁNOS
1918-2016
Mindazok, akik ismerték és tisztelték, megrendüléssel értesültek róla, hogy Szatmári János,
az egykori Fa - Vas Ktsz alapító elnöke, a Körösladányért kitüntetés birtokosa 2016. augusztus 10én elhunyt.
Azoknak, akik életkoruknál fogva nem ismerték, nem ismerhették Őt, felidézzük rendkívül
tartalmas, és értékekkel teli életútjának főbb
állomásait.
Szatmári János
1918. július 16-án Körösladányban született. Az elemi
iskola elvégzése után 1934ben asztalos szakvizsgát tett.
1934-től 1940-ig Szijjártó
Ferenc kisiparosnál dolgozott,
majd 1940. decemberében
bevonult katonának. Megjárta a doni arcvonalat. 1943
júniusában szerelt le, és megszerezte az asztalosmesteri
címet. 1944-ben újra behívták, és a harcokban háromszor is súlyosan megsebesült.
Hazatérve 1945 őszétől önálló kisiparos lett. Nap mint nap
szembesülnie kellett azonban
az anyagbeszerzés nehézségeivel, és felismerte, hogy a
szövetkezetek
kedvezőbb
ellátásban részesülnek. Ezért
1951. február 23-án - tizennyolcan - szövetkezetet alapítottak, amelynek elnöke lett.

átkelő szakaszának korszerűsítése, a sportpálya, a szabadtéri színpad és a sörkert jórészt társadalmi munkában való megvalósítása, a fogorvosi státusz, lakás,
rendelő és berendezés biztosítása, a törpevízmű társulat
létrehozása, az öregek napközi otthona anyagi feltételeinek biztosítása, a téglagyár beindítása, a ravatalozó
megépítése hűtőkamrával, a Tüköry-rózsapark megvalósítása, a Garibaldi tér kialakítása, parkosítások.
1968. szeptember 17-én kérésére visszahelyezték az ipari szövetkezethez, ahol ismét elnök lett.
Folytatódott a vásártéri fejlesztés és az oda való kitelepülés. 1970-75 között a vasipari részleg nagyon modern
felszerelést kapott, ami lehetővé tette a korszerűbb termékre való átállást. A fejlesztéshez a szövetkezet
tagsága is jelentős mértékben hozzájárult, lemondva a
nyereségrészesedés jelentős
részéről. A következő öt évben a vegyipari részlegnél
történtek jelentős fejlesztések.
Szatmári János részére mindig, mindenhol, minden beosztása újabb és
újabb kihívást jelentett, de
mindig, mindenütt eredményesen helyt állt.
Ezt bizonyítják elismerései
is.

(Katonai: Ezüst vitézségi
érdemérem, Tűzkereszt III.
Civil: a Könnyűipar Kiváló
Dolgozója, Árvízvédelemért,
a Munkaérdemrend Ezüst
Fokozata, Kiváló Társadalmi
Munkás. 1996-ban elsők
között kapta meg a Körösladányért kitüntetést.)

(Ez a szövetkezet lett később
a Fa- Vas- Vegyi Ktsz, majd az
abból alakult Metakémia
elődje. A napjainkban is eredményesen működő és folya1979. január 18-án
matosan fejlesztő Henkel
Magyarország Kft. és a Meta-Vasipari Kft. a Szatmári vonult nyugdíjba. A közélettől azonban ezt követően
sem szakadt el. 1983 februárjában vezetésével alakult
János által létrehozott szövetkezetből nőtte ki magát.)
Megyei felettesei hamar felismerték Szatmári
János rátermettségét, és akarata ellenére, 1951. decemberében áthelyezték a megyei szövetkezeti központba,
ahol rövidesen osztályvezető lett. 1957 elején saját akaratából visszatért a szövetkezethez, ahol az asztalosműhely dolgozójaként (mint díjazás nélküli elnök) készítette el a szövetkezet teljes átszervezését. Rövidesen
megkezdték a fa- és vasipari termékék korszerűsítését
és új termékek gyártását. Beindult a vegyi részleg is.
Munkája mellett folyamatosan képezte magát. Jó személyi kapcsolatokat épített ki, melynek köszönhetően
jelentős segítséget kapott a szövetkezet fejlesztéséhez.
Külső felkérésre 1963-tól Körösladány tanácselnöke
lett. Az ötéves ciklusa ideje alatt Körösladányban jelentős beruházások valósultak meg. Egyebek mellett az
oktatás fejlesztése, a gimnázium létesítése, új épület
biztosítása, korszerű konyha építése, 8 pedagógus lakás
vásárlása és kialakítása, a körzeti orvosi rendelő kialakítása, a községi könyvtár elhelyezése, berendezésének
biztosítása, a község teljes villamosítása, a 47-es főút

meg a körösladányi nyugdíjas klub, melyet 19 évig irányított eredményesen. Ezen kívül több civil szervezetnek volt aktív tagja.
Egy évekkel ezelőtti beszélgetésen azt mondta:
- Nem érzem a korom, pedig a 95.-ben jól benne vagyok.
Ezt a születési adottságaimnak, a sportnak és a józan
életemnek köszönhetem. Már nem kerékpározom, de
naponta intézem a ház körüli dolgokat, a bevásárlást,
ügyintézést. A ház körüli gyümölcsösök telepítését én
indítottam be Körösladányban és ezt máig én is folytatom. Korábban sokat kirándultam, melyeken hazánk
tájaival és a környező országokkal ismerkedtem.
Egész életemet végig kísérte az olvasás szeretete.
Mindig érdekelt a politika és a történelem.
Szatmári János tartalmas életútjával, eredményes munkásságával, településünkért és a szövetkezetéért végzett önzetlen tevékenységével példa lehet
valamennyiünk előtt.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
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Dankó Béla országgyűlési képviselő sajtóközleménye

Október 2-án lesz a népszavazás a kényszerbetelepítésről
Orbán Viktor miniszterelnök február 24-én jelentette
be, hogy a kormány országos népszavazást kezdeményez a
kötelező betelepítési kvótáról. Áder János államfő 2016.
október 2-ra írta ki a kormány által kezdeményezett kényszerbetelepítésről szóló népszavazást.
A kérdés így szól:
"Akarja-e, hogy az EU az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Egy ország lakosságáról szóló döntés a tagállam hatáskörébe tartozik.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, nem
kell regisztrálniuk.
Aki a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyétől eltérő helyen kíván szavazni, átjelentkezési
kérelmet nyújthat be legkésőbb a szavazást megelőző
péntek 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a
jegyző) felveszi a választópolgárt az érintett település
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.
Azok, akiknek van Magyarországon bejelentett lakcímük,
de a referendum idején külföldön tartózkodnak a külképviseleteken is szavazhatnak. Ehhez a voksolást megelőző
nyolcadik napig, azaz szeptember 24-én 16 óráig kell
regisztrálniuk.

Október 2-án a magyar polgárok az Európai Unióban
először véleményt mondhatnak a brüsszeli bevándorlás
politikáról. A magyaroknak kizárólagos joguk, hogy eldöntsék, kikkel akarnak együtt élni, ez szuverenitási kérdés is,
Brüsszel és a brüsszeli intézmények nem dönthetnek helyettünk erről.
Az alaptörvény értelmében Magyarország az EU tagja, de a
hatásköröket csak a szükséges mértékig adja át az unió- A szavazással kapcsolatos további információk a
nak, márpedig a migráció a biztonság és a szabadság kér- http://www.nepszavazas2016.kormany.hu
déskörébe tartozik, amely megosztott hatáskör.
oldalon találhatók.

Az óvodai nevelési év kezdetéről
Szinte hihetetlen, de szeptember elején immár a ha igény és lehetőség lesz rá - a jövőben is megszervehatodik nevelési év kezdődik a körösladányi Zöldág Napkö- zünk. Két éve nagycsoportosaink részére csoportos szeméziotthonos
Óvoda
új
épületének
falai
között. lyiségfejlesztő játékos foglalkozásokat tartottunk, melyek
Annak
kezdetére a tisztító falfestést a nyár folyamán során a gyermekek megtanulták az érzéseiket - szeretet,
maradéktalanul és zökkenőmentesen megvalósítottunk. A harag, düh - egymással szemben tolerálni, illetve ezek a
2016/2017-es évet is 6 csoportban 121 kisgyermekkel foglalkozások adtak alkalmat arra, hogy megtanulták egykezdhetjük el, az intézményt fenntartó önkormányzat jóvol- más segítését, illetve azt, hogy hogyan építsenek csapatot
tából. A hat csoport - szerkezetét tekintve - életkor és ne- játékos formában. A rehabilitációs és a felzárkóztató foglalmek szerint is heterogén, vagyis vegyes összetételű. A kis- koztatásokat is a szakvéleményekben foglaltaknak megfelegyermekek fejlődését
lően szervezzük, adott
és
mindennapjainak
esetben saját szakembegondtalanságát
tíz
reinkkel - TSMT terapeuóvodapedagógus felta, gyógypedagógus,
Egy régi kép
ügyeli. Közülük többen
fejlesztő
pedagógus,
szakvizsgával is renpszichológus - illetve
delkeznek, melyet jól
külső szakemberek sehasznosítanak munkágítségét kérve. (SZIT
juk során. Egy gyógyterapeuta, logopédus,
pedagógus, egy szociszomatopedagógus,
álpedagógus két pedastb.) Ezen feladatok
gógiai asszisztens is
ellátására
különböző
A 2015/16-os nevelési évet záró értekezlet
segíti a pedagógiai
tehetséggondozóprogramunk megvalófejlesztő helyiségeket
sulását. Munkájukat hat dajka - közülük egy pedagógiai alakítottunk ki, továbbá - az önkormányzat támogatásával asszisztens végzettséggel - és öt konyhai- és takarítási fel- a tornaszoba területének megnövelésére is lehetőség nyílt.
adatokat ellátó közfoglalkoztatott segíti. Egy munkatársunk Gyermekeink birtokba vehették az ovi-foci pályát és a nagy
ételszállító-karbantartó munkakörben tevékenykedik, aki- melegben a párakapuk alatt hűsölhetnek. Udvari játékaink
nek munkáját egy közfoglalkoztatott, továbbá - szükség további bővítését elsősorban pályázati forrásból kívánjuk
esetén- az önkormányzat szakemberei segítik. A megnöve- megvalósítani, melyek elbírálása folyamatban van. Az óvokedett óvodatitkári feladatokat ez év áprilisától egy irodai dai tevékenységünket támogató Körösladányi Óvodásokértszakember bevonásával ketten látják el. A gyermekek logo- Gondtalan Gyermekkor Alapítvány is jelentős összeget
pédiai ellátását a szakszolgálat szakembere végzi, továbbá szándékozik erre a célra fordítani.
lehetőség van az intézményben a pszichológus segítségét
Intézményünket a megye egyik legszebb és legjobb
is igénybe venni.
óvodájaként emlegetik, amire joggal lehetünk büszkék, és
Az elmúlt nevelési évben a középső- és nagycsoportos ahová szeptembertől ismét szeretettel várjuk óvodás kisgyermekeknek különböző tehetséggondozó foglalkozásokat gyermekeinket.
szerveztünk. Ilyen volt a kézműves-alkotás, a gyermektánc,
Kardosné Bödök Júlia
Intézményegység- vezető
a dráma, a meseterápia, valamint az ovi-foci, amelyeket -
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Egy szelet Körösladány
történelméből…

A hagyomány folytatódik:
Körösiek-ladányiak Találkozója
Megálmodni egy lehetőséget mindig merész dolog, pláne ha annak megvalósításra is sor kerül. 2005ben a körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub összejövetelén vetődött fel a kérdés: mi lenne, ha a korábbi önkormányzati kezdeményezést felvállalva, megrendeznénk a
Körösiek-ladányiak találkozóját? Az ötlet remeknek tűnt,
hiszen szép hazánkban, több Körös és Ladány nevezetű
település létezik. Turbucz Gyuláné gazdasági vezető és
Kiss Béla, az akkori klubvezető nagy energiát fektettek a
hasonló nevezetű településekkel való kapcsolatfelvételbe. Megnyugtató érzés volt, hogy a felkeresett települések többségének önkormányzatai és civil szervezetei
pozitívan üdvözölték a kezdeményezést.
(A találkozókhoz csatlakozó települések: Körösladány,

Köröstarcsa, Körösújfalu, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösszegapáti, Jászladány, Mezőladány, Nádasdladány, Tiszaladány és Püspökladány voltak.)

1872. szeptember 15-én a körösladányi katolikus
templomban nevezetes esküvői szertartás zajlott:
itt kötött házasságot Erkel László (Erkel Ferenc fia, aki

abban az időben Szeghalmon, gróf D’Orsay Emil cs. kir.
kamarás és gróf Festetich Feliciána leányainak volt a
zenei nevelője) és Wittmann Mária, Wittmann Ignác és
Flaskay Jozefa, a nagyváradi származású földbérlő család
leánya. A házassági szertartás tanúi Vitéz Farkas Gábor
uradalmi ügyész és M. Flaskay István földbirtokos, uradalmi tiszttartók voltak.

(Ebben az időben Szeghalmon még nem volt római katolikus templom.)

Az évenként szeptemberben más-más helyszínen megrendezett találkozók, a partnerkapcsolatok felfrissítik
nyugdíjas klubjaink életét, ezáltal a mindennapokat, a
szervezeti működést új dolgok, ötletek bevezetésével,
elsajátításával tudjuk még elfogadhatóbbá tenni. A találkozók kulturális programjai a tagok rejtett tehetségének
bemutatásából áll. (Nóta- népdaléneklés, kórusok fellépése, vers– és prózamondás, népi hangszeres bemutató,
humoreszkek bemutatása.) Mindezek adják találkozóink
színvonalát.
Úgy érezzük, az ilyen és hasonló rendezvények segítik az
idősebb korosztály célirányos összefogását, hiszen elöregedő társadalmunkban az idős emberek nagy eséllyel
kerülhetnek periférikus helyzetbe.
Találkozóink hagyományt építenek és ápolnak, elősegítik
a civil szféra fejlődését. A résztvevő településeket képviselők lehetőséget kínálnak korosztályunknak, a kulturális ismeretszerző igények kielégítésére, a kulturális örökségünk jobb megismerésére.
A 12. találkozásunkra Körösladányban szeptember 3-án
a 18. Népi Ételek Főzőversenyével együtt kerül sor. Az
Őszikék Nyugdíjas klub harmadszor rendezi meg a találkozót, mely ma már országos rendezvénnyé nőtte ki magát. Ilyenkor nyugtázódik az az érzés, hogy érdemes
lépni, együtt lenni a szépkorúaknak.
Bízunk benne, hogy ez a rendezvénysorozat tovább él,
sikeres marad, igazolva ezáltal is, hogy generációnknak
van helye a társadalmi életben.
Jónás Sándorné
a Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub alelnöke

A Békés megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság
2016/17. őszi szezon
A Körösladányi MEDOSZ sorsolása
Augusztus
Augusztus
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október
Október
Október
Október
Október
November
November

19. (péntek) 17.30: Szarvasi FC. – Körösladányi MSK.
27. (szombat) 17.30: Körösladányi MSK. – Dévaványai SE.
03. (szombat) 16.30: Körösladányi MSK. –Mezőhegyesi SE.
10. (szombat) 16.30: Vésztői SE. – Körösladányi MSK.
17. (szombat) 16.00: Körösladányi MSK. – Tótkomlósi TC.
24. (szombat) Körösladányi MSK. SZABADNAP
01. (szombat) 15.00: Körösladányi MSK. – Szabadkígyósi SZSC.
08. (szombat) 15.00: Jamina SE. - Körösladányi MSK.
16. (vasárnap) 15.00: Körösladányi MSK. – Mezőkovácsházi TE.
22. (szombat) 14.30: Kondorosi TE. - Körösladányi MSK.
29. (szombat) 14.30: Körösladányi MSK. – Szeghalmi FC.
05. (szombat) 13.30: Füzesgyarmat SK. – Körösladányi MSK.
12. (szombat) 13.30: Körösladányi MSK. – Oh. Rákóczi Vasas
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Moholy-Nagy László körösladányi gyökerei
Moholy-Nagy László (Borsód [ma Bácsborsód], 1895 – „Guszti bácsira” és a Moholon eltöltött évekre emlékezve elsőként
Chicago, 1946) a XX. század talán legegyénibb alkotója, aki új uta- 1917-ben írta alá a festővé lett László a nevét kezdetben Moholi-,
kat keresett a festészetnek, alapvetően újat hozott a fényképezés- majd Moholy-Nagyként, mely néven aztán világhírnévre tett szert.
ben, a kísérleti filmezésben. Az új ipari formatervezés úttörője volt,
a Bauhaus egyik vezető tanára, aki az emigrációban az amerikai
New Bauhaus, majd a School of Design igazgatójaként is a vizualitás legjelentősebb pedagógusa lett. Tanítását a könyvei is terjesztették. Az új művészetek egyik leghatékonyabb mestere lett, aki
nem mellesleg díszleteket is tervezett, és kitalált nem egy új műfajt
is: a fényfreskót, valamint a szobrászattal elválaszthatatlan egységet képező fényművészetet. Bár az életművét szülőföldjétől távol
alkotta, a magyar avantgárd sztárja, aki élete végéig megtartotta
kapcsolatát Magyarországgal.
A zsidó családból származó Moholy-Nagy Lászlót eredetileg
Weiss László néven anyakönyvezték. A szülőket illetően az életrajz-

Moholy-Nagy Önarckép (1920)

Moholy anyja Weiss Lipótné Stern Karolina
írók azonban sötétben tapogatóznak. Az anyakönyvekből csupán
annyi derül ki, hogy az apja a Baranya megyei Villányban született
Weis/Weiss Lipót (1860-1917 k.) volt. Az anyja viszont több életrajzi
írásban, hivatkozva a bajai izraelita hitközség anyakönyveire, Stein
Karolin/Karolina (1872-1945) néven szerepel, aki viszont Körösladányban született. A bajai múzeum irattárában őrzött zsidó anyakönyvi névmutató másolat szerint öt gyermekük volt: Jónás Jenő
(1891-1986) Elza (1892-1897 előtt), Sándor 1893-1897 előtt), László (1895-1946) és Ákos (1897-1938 k.). (A fiatalon elhunyt két gyermek a bajai izraelita temetőben nyugszik.) Az apa jószágigazgató
vagy „bérlő lehetett a dúsgazdag Latinovicsok földjén”. A
„gazdagságot elkártyázó” családfőről Passuth Krisztina MoholyNagyról szóló monográfiája jegyzetanyagában olvasható: „A családi

vagyonnal rosszul gazdálkodó apa Amerikában próbált szerencsét,
kihajózásával azonban [1917 körül] nyoma vész…”. Feltehetően

1897-ben vándorolt ki. A támasz nélkül maradt család ezután költözött Adára (jelenleg szerbiai Aдa), az anyai nagyszülőhöz, Stein –
mint a későbbiekben kiderül, valójában – Stern Mórné Engelmann
Rozáliához. Ekkor már élt a legkisebb gyermekük, Ákos is. Egy-két
évvel később Moholra (jelenleg szerbiai Moл) költöztek, dr. Nagy
Gusztáv ügyvédhez. Ő valószínűleg az anya, Karolina unokatestvére
volt, aki pártfogásba vette az apa nélkül maradt családot. László
1905-ben került a szegedi állami főgimnáziumba, a beírás szerint
még Weisz családnéven. A szeretett „nagybácsi” kezdeményezésére
1910-ben Jenő, László és Ákos Nagyra magyarosította a nevét.
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A publikációk szerinti anyai Stein családnévvel kapcsolatban
azonban kételyek merülnek föl. Ugyan Gyulán, a Békés Megyei Levéltárban őrzött legkorábbi körösladányi izraelita születési, halálozási és házassági anyakönyvek hiányosak, csupán 1879-1882 és 18841885-ből származnak, de azokban semmilyen adat nem utal a Stein
család akkori körösladányi jelenlétére. Ezzel szemben viszont viszonylag sok Stern nevű szerepel azokban. Moholy-Nagy 1872-ben
született édesanyja így nem is szerepelhet az említett iratokban, aki
ráadásul a Bajához közeli Bácsborsódon telepedett le a férjével.
1897-től a gyerekek iskolai osztálykönyvében a szülőknek
fenntartott rovatban Weis Lipót nevét jegyzik a tanítók. 1901-től
viszont már az anya: Weis Lipótné, illetve Weis Karolina szerepel.
Szegeden, a Csongrád Megyei Levéltárban őrzik a Szegedi Magyar
Királyi Állami Főgimnázium osztálykönyveit. Az 1905/06. tanév, 55.
sorszáma alatt olvasható „Weisz László izr.” tanuló neve. A szülőre
vonatkozó rovatban viszont „Stern Karolin magánzó” olvasható.
Lakhelyként pedig már Szeged lett feltüntetve. Kecskeméten, a Bács
-Kiskun Megyei Levéltárban másodpéldányban, a bácsbodrogi önkormányzatnál eredetiben megtalálható a legkisebb fiú, Ákos születési anyakönyve. Ezekben az anyja „Stern Karolin” néven szerepel,
aki Körösladányban született. Mindezeket figyelembe véve állítható,
hogy az életrajzírók által említett Stein név tollhibából, félreolvasásból adódhat. Valójában azonban a világhírű tehetség anyja a Körösladányban született Stern Karolin volt. A helyi izraelita hitközség
fent említett iratai azonban még azt is elárulják, hogy az anyakönyvvezető „Stern Móritz”, aki – más adatok híján – feltételezhetően Moholy-Nagy László Körösladányban élt anyai nagyapja volt.

Kazinczy István

Évfordulók nyomában
275 éve, 1741. április 18-án halt meg
Báró HARRUCKERN JÁNOS GYÖRGY, Békés vármegye

főispánja

1664. március 25-én született a felső-ausztriai Schenkenfeld
mezővárosban. Édesapja Harruckern György (1633. márc. 20. –
1692. szept. 11.) takácsmester, édesanyja Schlöger Erzsébet (?
– 1703. jan. 30.) volt. Házasságukból hét gyermek született. Az
ifjú János György neveltetését anyai nagybátyja segítette, aki
lelkész volt. De a lelkészi pálya iránt nem érzett elhivatottságot,
ezért a befolyásos rokon az udvari kamara számvevő hivatalába
protezsálta a 25 éves fiút. Szorgalma elismeréseként néhány év
múlva számvevőségi számtiszt lett. 1692-ben már a hadiélelmezés biztosítójaként tevékenykedett. Lelkiismeretes munkájáért
császári tanácsosi rangot kapott, majd kinevezték az aradi várépítés császári biztosának. Ebben a munkakörben négy évig
munkálkodott. 1701-ben a déli hadsereg élelmezési igazgatója
lett, és ezredesi rangot kapott. 1708-ban Németalföldre helyezték át, ahol a hadbiztosság helyettes főigazgatójaként öt éven
át intézte a hadsereg ellátását. 1710-ben udvari kamarai tanácsosi rangot kapott.

1716-ban kidolgozta a hadsereg élelmezési reformját, amely
több milliós megtakarítást eredményezett a császári háznak.
Ezért III. Károly 1718-ban német-római birodalmi lovaggá nevezte ki. 1719-ben (55 évesen) 30 éves szolgálat után kérelmet
nyújtott be a császárhoz. Folyamodványában magyarországi
letelepedést és földbirtokot kért. III. Károly 24.000.-Ft-ot utalványozott a magas rangú tiszt részére, aki 1722-ben megkapta
a Békés vármegyei kamarás birtokot, 1723-ban pedig megszerezte a magyar állampolgárságot. Ezután örökjogon kapta meg
magyar birtokát. Harruckern János György 1689-ben vette
feleségül fellensteini Fellner Annamáriát, akinek halála után
1693-ban nemes Vornstern Anna Máriával kötött házasságot.
Második felesége öt gyermekkel ajándékozta meg: Ferenc Domokos (1696), Franciska (1698), Johanna (1699), József (1703)
és Mária Cecília (1710). 1729-ben Harruckern János György
és családja az uralkodótól magyar bárói rangot kapott, és Békés
vármegye főispánjának nevezték ki. Ezt a tisztséget 1732-ben,
gróf Löwenburg János Jakab főispán halála után foglalhatta el.
Harruckern nagy eréllyel és jó gyakorlati érzékkel fogott hozzá
a békési pusztaság értékének növeléséhez. Igyekezett benépesíteni a nagy kiterjedésű területet, és megműveltetni a földeket.
Az ország minden részéből jobbágyokat hozatott birtokaira,
akiknek különböző kedvezményeket biztosított. Saját költségén
költöztette őket, földet és adókedvezményt adott nekik, valamint szabad vallásgyakorlást biztosított részükre. A falvakban
iskolákat létesített és templomokat építtetett. A vallási és nemzetiségi összetűzések elkerülésére egy településre csak azonos
nyelvű és vallású jobbágyokat telepített be. (Pl. Békéscsaba és
Szarvas környékére evangélikus szlovákokat költöztetett.) A
megyébe betelepülő németeket négy évre minden teher alól
mentesítette. Az ideköltöző németek szőlő- és gyümölcstermesztési kultúrát, ipari és kézműves ismereteket hoztak magukkal, és
felvirágoztatták környezetüket.
Báró Harruckern János György elévülhetetlen érdeme, hogy a csaknem 130 éves török megszállás alatt elpusztított
vidéket újra benépesítette, és az itt élőket megtartotta. Zseniális
szervezőkészséggel, odafigyeléssel biztosította Békés vármegye
településeinek fejlődését.
Munkáját befejezve Bécsben telepedett le, és ott élt 1741.
április 18-án bekövetkezett haláláig. A Szt. István dóm kriptájában (Ferenc Domokos fiával) alussza örök álmát.
Turbucz Zoltán

Hittantábor
Körösladányban, a római katolikus
Szeplőtelen Fogantatás Plébánián 2016.
június 27-30. között – 15 fő körösladányi és
szeghalmi gyermek részvételével – első alkalommal
szerveztek hittantábort. A tábort
Lengyel Antal atya felügyelte Kissné Gerdai
Ilona és Kovácsné Sipos Andrea hitoktatókkal. Bartolákné Pauló Mária csuhéból
készített a gyerekekkel angyalkát, keresztet.
Kiss Kolos az origami rejtelmeibe vezetett be
és irányította a kerékpártúrát. Hüse József
atya és Keliger Istvánné énekeket tanított
a gyerekeknek. Bonadia Terézia imafelelős
volt. A tábor védőszentjének Szent Filoménát
választották. A tábor célja az imaélet elmélyítése volt, melynek zárásaként ünnepélyes
szentmise keretében ministráltak a gyerekek.
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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
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
Dr. Mihala András állatorvos: 06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása):
(Szuromi István) 06-30/224-34-40

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt körösladányi lakosság figyelmét,
hogy a TAPPE Kft

2016. szeptember 24-én, szombaton,
lomtalanítási napot tart.
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot
reggel 7 óráig helyezzék az ingatlan elé,
melyet cégünk díjmentesen elszállít!

A Szeghalmi Járási Hivatal
sajtóközleménye

Megtörtént a béremelés
Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével életbe lépett az állami tisztviselőkre vonatkozó új
illetményrendszer.
A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalát érintően 2016. július 1. napjától 56 fő dolgozó bére emelkedett, átlagosan 37,7 %-kal.
Az állami tisztviselőkről szóló jogszabály értelmében az állami
tisztviselők illetménye nem alapilletményből, valamint kiegészítésekből és pótlékokból áll, hanem az előmenetelhez kapcsolódóan
sávosan állapítják meg.
A júliustól bevezetett illetményrendszer meghálálja a
szolgálatban eltöltött éveket, de lehetőséget ad a tudás, a teljesítmény és a szorgalom elismerésére is. Egy új, szolgáltató szemléletű és az ország versenyképességét érdemben javító közigazgatásban ugyanis egyformán szükségünk van a pályakezdők motiváltságára, fokozott teljesítményére és az idősebb munkatársak
pótolhatatlan tudására, iránymutató tapasztalatára.
A béremeléssel együtt a járási hivatalban dolgozók feladata, felelőssége is változott. Az állami tisztviselőknek 2017.
július 1. után vagy már a belépéskor rendelkeznie kell a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés nyújtotta végzettséggel, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervez, vagy
két éven belül kell megszereznie a képesítést.
A kormány fontos célkitűzései - mint amilyen a közigazgatás megreformálása, vagy az egyablakos ügyintézés kialakítása mellett ezzel a döntéssel a közszolgálati életpálya modell is bevezetésre került.

(Nem szállítjuk el az építési törmeléket, elektromos
háztartási eszközöket, (tv, hűtő), gumiabroncsot, zöld
hulladékot, veszélyes hulladékot (akkumulátort,
festéket, fáradt olajat, hígítót, növényvédő szert stb.)
és a rendszeres szolgáltatás keretében elszállításra
kerülő kommunális hulladékot.)
TAPPE Kft. Szeghalom, Szabadság tér 4-8. III. em. 74.
Tel/Fax: 66/470-383

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
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Détárné Molnár Andrea hivatalvezető

