 érték
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Kulturális utunk
A belvárosi sétánk folytatódik a Kulturális Út huszonnyolcadik állomásán.
Egy hete az első világháborús emlékmű történetével ismerkedtünk meg, ma a
második nagy világégés hősei előtt tisztelgő alkotásról tudhatnak meg néhány
érdekességet. Éppen 24 esztendővel ezelőtt volt az avatója, a korabeli Halasi
Tükörnek is része volt abban, hogy az oszlopon található neveket pontosítsák
és összegyűjtsék. 1991-be repítjük vissza önöket, tartsanak ezúttal is velünk.

II. világháborús emlékmű
Az egyik legforgalmasabb belvárosi sétálóhely közelében található a II. világháborús
emlékmű. Felállításáról akkoriban született
döntés. Oroszlánrészt vállalt ebből a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület, név szerint Rácz Fodor Mihály,
Dóka József, Dóczi Károlyné és Székely Tibor, akik nélkül nem valósulhatott
volna meg.
A 24 évvel ezelőtti Halasi Tükör egyik januári számában megjelent a közel ezer halasi háborús áldozat neve és kérték a hozzátartozók segítségét a nyilvánosság segítségével.
A neveket Vass Lajos igazgató gyűjtötte
össze és ajánlotta fel a városnak. Pogány
Gábor Benő volt az alkotó, az 5,2 méter
magas vasszerkezetű, vörösréz borítású oszlopon kb. 1000 elesett katona, mártír, áldozat neve szerepel. Az utcakő-talapzatot és

a hozzá vezető utat Székely Tibor tervezte.
Fontos szerep hárult az akkori kommunális üzem dolgozóira, akik a kőművesmunkát
végezték el. Az ünnepélyes avató 1991. november elsején, délután három órakor volt,
beszédet Tóth Zoltán polgármester mondott. – Magyarok, oroszok, zsidók és németek fekszenek egymás mellett örök békében.
Gyermekek és aggok, nők és férfiak, barátok és ellenségek neveit zárja egy közösségbe a rézlemez – idézte a városvezető szavait a november 8-án megjelenő Halasi Tükör.
Az ünnepségen közel négyszázan vettek
részt, az emlékező műsorban a Felsővárosi Általános Iskola énekkara működött közre. Azóta mindenszentek idején és halottak
napján mécsesek égnek a szobor lábánál és
rendszeresek a megemlékezések a Don-kanyarban elesett katonákról is.
HT

SAJTÓKÖZLEMÉNY: A LADÓ-REC Kft. telephelyén kapacitásbővülést
eredményező eszközbeszerzés mellett új üzemcsarnok építése
A LADÓ-REC Kft. telephelyén
kapacitásbővülést eredményező eszközbeszerzés (Volvo L30G
típusú kompakt homlokrakodó gép) mellett
új üzemcsarnok (417.13
négyzetméteres
üzemi
csarnok) építése valósult
meg DAOP telephely-fejlesztési
támogatással,
mely támogatási összeg
38,5 millió Ft.
A beruházás az Európai
Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam finanszírozásával valósult meg.
A teljes bekerülési költség 55
millió Ft.
A LADÓ-REC Kft. Magyarországon a hulladékfeldolgozási, hulladékkezelési, irat- és
adathordozó-megsemmisí-

tési piac egyik jelentős résztvevője. A projekt célkitűzése a
megújuló energiát alkalmazó
technológiai fejlesztés mellett
egy üzemi csarnoképület felépítése volt, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzéssel, amely a
vállalkozás papírhulladék-feldolgozó kapacitását növeli.
Az üzemi csarnok acélvázas
szerkezettel és acéllemez-borítással készült. A csarnokban
papírhulladék-préselő gép fog
működni, melynek megközelítése érdekében egyik oldalon
teljesen nyitott az épület.
A bálázási folyamat kiszolgálására került beszerzésre egy
Volvo gyártmányú homlokrakodó, mely elengedhetetlen a
termelési folyamat ellátásához,
továbbá a gép használatával a
konténerek, valamint a hulladékmozgatás is megoldottá
vált.

A projekt megvalósulásával
a vállalkozás termelékenyebbé és hatékonyabbá vált, a beszerzett eszközzel a kapacitásnövelés mellett a termelési időt
is csökkenteni tudta. A beruházásnak köszönhetően a vállalat
új munkahelyet teremtett.

További információ kérhető:
Ladóczki István,
Ladóczki Mária
ügyvezető
LADÓ-REC Kft.
06-30-943-67-94
info@ladorec.hu

