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KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

 M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit az 

1956-os forradalom  
és szabadságharc 

57. 
évfordulója alkalmából rendezett  

városi ünnepségre. 

Ideje: 2013. október 23.  (szerda), 11.00 óra 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

Program: 
- Köszöntőt mond: 

Dankó Béla  
országgyűlési képviselő 

 
- Az általános iskola színjátszóinak 

ünnepi műsora 
- Koszorúzás az 1956-os szobornál 

 
Mindenkit tisztelettel vár 

Körösladány Város Önkormányzata 

M E G H Í V Ó 

 
 

Tisztelettel meghívjuk településünk lakóit a 

Halottak Napja 
alkalmából rendezett megemlékezésre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideje: 2013. október 31. (csütörtök), 15.00 óra 

Helye: Hősök szobra (Petőfi tér) 
 

Program: 
- Beszédet mond: 

Kardos Károly 
polgármester 

 
- A Hősök szobra és a II. világháborúban elesett 

körösladányi áldozatok emlékére állított                                  
emlékmű koszorúzása. 

 
 

Mindenkit tisztelettel vár 
Körösladány Város Önkormányzata 

 A körösladányi önkormányzatnak 2014. évre is 
lehetősége nyílt arra, hogy részt vegyen a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton. 
A településen állandó lakcímmel rendelkező, felsőok-
tatásban résztvevő hallgatói, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok a 2014. évre 
önkormányzati ösztöndíjra pályázhatnak, amelynek 
összege 3.000,- Ft/hó, amelyet a Békés Megyei Önkor-
mányzat valamint az Oktatási Minisztérium további 
támogatással egészít ki. A támogatások összesen 
6.000-8.000,-Ft/hó/fő összeget érhetnek el, a megyei 
döntéstől függően. Az ösztöndíj-kifizetések 2014. áp-
rilis és 2014.     október hónapokban történnek meg a 
felsőoktatásban tanulók részére, időtartam 10 hónap.  

A felvételizők részére 3x10 hónap, amelynek kezdete 
a 2014/2015-ös tanév I. féléve. 
A pályázati rendszer megváltozott!  
A  h t t ps : //w w w .e p e r .h u /e pe r b u r s a / pa l y /
palybelep.aspx  linken található ismertető alapján az 
„EPER” rendszerben kell a pályázatokat elkészíteni, 
2013.10.14-től - 2013.11.15-ig kinyomtatni és eljut-
tatni az önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4-es iro-
dájába.  
Kinyomtatott pályázati adatlapot, eredeti hallgatói 
jogviszony igazolást, valamint a kereseti igazolásokat 
mellékelni kell  a pályázathoz. 

Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás elérhető a                    
www.korosladany.hu oldalon. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj tájékozató 



 Adakozásból készült el a helyi ravatalozónál az a 
lélekharang, melynek avatására szeptember 21-én került 
sor. Szekeres Zoltán aranykoszorús ácsmester, harangto-
rony építő így emlékezik vissza annak előzményére: - 
Tavaly a Halottak Napja előtt fiammal kint dolgoztunk a 
temetőben, amikor rám köszönt Kotálik Sanyi barátom. 
Beszélgetésünk közben egyszer csak megkérdezte, hogy 
miért nincs Körösladánynak lélekharangja? Erre azt vála-
szoltam, hogy ezt az önkormányzattól kellene megkér-
dezni, mert az nem kis összeg. Erre az én Sanyi barátom 
azt mondta, hogy adományba vesz a városnak egy ha-
rangot. Mondtam neki, hogy Sanyikám, ha te veszel egy 
harangot, én adományként megcsinálom a tornyot és a 
lábat hozzá. Azután több egyeztetés is történt Kardos 
Károly polgármester úrral és Ilyés Lajos jegyző úrral, 
majd júniusban Sanyi átadott egy rajzot nekem, hogy 
valami hasonlót készítsek el. Akkor javasoltam, hogy a 
lélekharang tornya a ravatalozó kiugró részén legyen. 
Sikerült a torony faanyagjának beszerzése is. A torony 
előkészületei a műhelyemben folytak. Fényképek is van-
nak az építési szakaszokról, majd ott helyben, utána je-
lenlegi, végleges helyén, mint a legót, összeraktuk. Vé-
gezetül annyit szeretnék mondani, hogy akik idekerülnek 
a körösladányi temetőbe megpihenni, azok számára mi-
nél később szólaljon meg ez a harang. 
 Az avatóünnepségen Kardos Károly polgármester 
méltatta a lélekharang összefogással történt megvalósu-

lását, majd Pál Lóránd, a helyi református egyház presbi-
tere köszöntötte a harangot, melyet a katolikus egyház 
nevében Lengyel Antal plébános  szentelt meg.  
 Azt követően a lélekharang  kezdeményezője, 
Kotálik Sándor beszédében köszöntötte a jelenlévőket, 
az adományozó „Ladányi barátokat” és családtagjaikat, a 
Márta családot, Dr. Sánta Tibort, Kincses Ottót és Szeke-
res Zoltán aranykoszorús ácsmestert. Külön kiemelte, 
hogy a  lélekharang megvalósulásában az önkormányzat 
is nagy részt vállalt, amikor kezdeményezésüket elfogad-
ták és biztosították a harangtorony anyagát, illetve a 
harang elektromos vezérlésének kivitelezését. 
Visszatérően kiemelte: „ A barátság egy óriási dolog, 
mely a legszentebb dolog a világon. Mi, akik évtizedek 
óta mondhatjuk magunkat barátnak, büszkén vállaljuk 
és nagy szeretettel fogadjuk őket. Nem csak ők a baráta-
im, nagyon sokan vannak itt Körösladányban. Látjuk, 
halljuk azt a fejlődést, azt a gyarapodást, amit elértetek. 
Én magam több mint 33 éve elkerültem Körösladányból. 
Amikor megkérdezik, hogy hová való vagyok, akkor azt 
szoktam mondani, hogy körösladányi vagyok, csak Száz-
halombattán lakom.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotálik Sándor a lélekharang funkciójáról és feladatairól 
így szólt: - Én két feladatát tudnám kiemelni. Az egyik, 
hogy hangja méltóságteljesen elkísérje a halottat az 
utolsó útjára. Ezt a funkcióját minden anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül mindenkinek biztosítsa! Tehát a mai nap-
tól fogva a temetkezési vállalkozók és az egyházak sem-
miféle költséget nem számolhat föl arra, hogy a temetési 
szertartás részeként kérésre beiktatott lélekharang meg-
szólaljon. Ezért szerettünk volna egy olyat adni a város-
nak, amely mindenkié és örök. Úgy érzem, hogy ez meg-
valósult. A másik feladata az, hogy emlékeztessen min-
denkit arra, hogy vannak halottjai és a halottjaira emlé-
kezni kell!  Vannak  olyan körösladányiak, akiknek a hoz-
zátartozója vidéken, vagy máshol, idegen földben van 
eltemetve. Azoknak az emlékére  nem tud hol gyertyát 
vagy mécsest gyújtani, egy szál virágot elhelyezni. Ezért 
a ravatalozó falán egy emlékezőhely tábla lett elhelyez-
ve. Ez az a hely, ahol  a körösladányi polgárok a vidéken 
nyugvó halottjaikra Mindenszentekkor, Halottak Napja-
kor, a megszólaló lélekharang mellett emlékezhetnek. 
Ezt a táblát a polgármesteri hivatal segítségével sikerült 
megvalósítani. Azt  ifjú Szekeres Zoltán műkőkészítő 
mester készítette. Kívánom, hogy ez a lélekharang az 
idők végezetéig szolgálja Körösladány polgárait. 

 Beszédét követően a ravatalozó falánál elhelyezett 
emléktáblánál elsőként helyezett el egy szál virágot, tá-
vol nyugvó édesapja emlékére. 
 Az ünnepség befejezéseként megszólalt az az öt-
ven kilós harang, amely Őrbottyánban, Gombos Miklós 
harangöntő műhelyében készült. 
        
       Sipos Imre 

A körösladányi lélekharang  adományozói  

Lélekharang-avatás Körösladányban 

A lélekharang-avatása 



  
 
 
4,6 milliárdos beruházás EU támogatással       

 
 
 
 

 A több mint két évtizede folyamatosan fejlődő 
körösladányi üzemben lezárult az a beruházás, amely 
lehetővé tette, hogy itt gyártsák a Henkel legújabb, 
innovatív termékét, a Persil Duo-Caps mosószerkap-
szulát. Az összesen 4,6 milliárd forint összköltségű 
projekt az Új Széchenyi Terv keretében, az EU Európai 
Regionális Fejlesztési Alapjának társfinanszírozásával 
valósult meg. Két pályázaton összesen 907 millió fo-
rint támogatást nyert el a beruházás.  

 Az első, 2012-ben már lezárult pályázat 
(Vállalatok komplex technológiai innovációjának tá-
mogatása) a termék gyártástechnológiájának kialakí-
tásához szükséges fejlesztőmunkát támogatta. A 705 
milliós fejlesztéshez 317 millió forint támogatást ítél-
tek meg az Új Széchenyi Terv keretében.  
 A most záruló második pályázat (Komplex tech-
nológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása) a 
gyártástechnológia megvalósítását és új munkahelyek 
megteremtését segítette. Ehhez a 3,9 milliárdos pro-
jekthez 590 millió forintos támogatást nyert el a Hen-
kel az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás ösz-
szege tartalmazza többek között a gyártóüzem belső 
kialakítását, a berendezések megvásárlását, valamint 
a munkaerőre fordított költségeket.  
 A Henkel újonnan kifejlesztett, magas minőségi 
kategóriájú mosószerének gyártását helyezte Körösla-
dányba. A mosószer kapszulákat csak Magyarországon 
gyártják és exportálják a célországokba. Maga a ter-
mék innovációja abban rejlik, hogy a gél állapotú ösz-
szetevők két külön kamrában vannak fóliával lezárva, 
mely csak vízben oldódik  fel.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Henkel Magyarország Kft. pályázati anyaga a 
MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. közreműködésével 
készült. A Henkel vezető márkáival és technológiáival 
világszerte három üzleti területen működik: Laundry & 
Home Care, Beauty Care és Adhesive Technologies Az  
1876-ban alapított Henkel vállalatnak mind a lakossá-
gi, mind az ipari területeken vezető pozíciói vannak, 
többek között olyan jól ismert márkákkal, mint a  
Persil, Schwarzkopf és a Loctite. A Henkel 2012-ben 
közel 47 ezer munkatársával 16,510 milliárd euró ár-
bevételt és 2,335 milliárd euró üzemi eredményt ért 
el. A Henkel elsőbbségi részvényeit jegyzi a DAX né-
met tőzsdeindex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft.  
ügyvezető igazgatója 

KÖRÖSLADÁNYBÓL KÜLDIK  A VILÁGBA A PERSIL KAPSZULÁT 

 Lezárult a Henkel körösladányi gyárában az a 2011-ben elindított beruházás, 
amelynek keretében egy innovatív, kétkapszulás mosószer technológiai fejlesztése és 
gyártása valósult meg. A létszámbővítéssel járó beruházás 4,6 milliárd forintba került, 
és a vállalat a két pályázattal összesen 907 millió forintos támogatást nyert el az                     
Új Széchenyi Terv keretében. 



 
 
 
     SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Körösladány Város szennyvízcsatornázása                                                              
II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése  

 
    2013.október 3. 

A Kivitelező DA-AH Körösladány 2012 Konzorcium a szerződéskötést követően folyamato-
san végezte a csatornahálózat kivitelezésének előkészítését. Ennek keretében megtörtént az al-
vállalkozók kiválasztása, a szükséges építőanyagok megrendelése, az utcák és közterületek előze-
tes állapotfelvétele, a munkakezdés előfeltételét képező dokumentumok, kiegészítő tervek előállí-
tása és a projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezettel történő jóváhagyatása. A vállalko-
zó feladatát képezi a lejárt, illetve a hiányzó engedélyek beszerzése, a csatornázási munkákkal 
érintett közműszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatainak beszerzése.  Ezen nyilatkozatok/
munkakezdési engedélyek hiányában a tényleges kivitelezési munka nem kezdhető meg. Az enge-
délyek beszerzése esetenként hosszabb időt vesz igénybe, így az eredetileg tervezett időpontban a 
vállalkozó nem tudta megkezdeni a csatornahálózat építését. Az engedélyek ütemesen, részterüle-
tenként (öblözetenként) kerültek kiadásra, így ennek megfelelően a kivitelezés is ütemesen tudott 
elindulni július végével. Mostanra rendeződött az engedélyek ügye, a vállalkozó pedig fokozott 
ütemben, többlet erőforrások bevonásával igyekszik végezni a kivitelezést, annak érdekében, 
hogy a projekt befejezési határidejére mindenki megelégedésére elkészüljön a hálózat. Jelen állás 
szerint a vállalkozó tartani tudja a szerződésében vállalt határidőt. 
  
Az új szennyvíztisztító telep építése is ütemesen halad. Szeptember végére elkészült az új biológi-
ai műtárgy szerkezetépítése. Sikeres víztartási próbát követően a vállalkozó megkezdi a gépház 
építését. Október hónapban  pedig megkezdődik a telep kezelőépületének építése is. 
  
A projekt sikeres lebonyolítása és megvalósítása érdekében a beruházásban érintett szervezetek 
(megrendelő, vállalkozó, projekt menedzser, mérnök, PR, üzemeltető, Víziközmű Társulat) rend-
szeres időközönként -, illetve szükség esetén soron kívül-   egyeztetéseket tartanak. 
A szennyvízberuházás II. üteméről aktuális és bővebb információt a projekt honlapjáról kaphat               
a lakosság, mely a : http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html  linken található. 

 

 

Körösladány Város Önkormányzata 
Cím: 5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2 
Telefon: +36 (66) 474-012,   

www.ujszechenyiterv.gov.hu 
E-mail: hivatal@korosladany.hu 
Honlap: www.korosladany.hu 

Megfelelő ütemben halad a körösladányi szennyvízcsatornázás II. üteme,  
a kivitelezésben részt vevő szereplők tartani tudják a vállalt határidőket. 



   Múltidéző 
         
 Kedves olvasó!   
 Folytatjuk rovatunkat, amelyben a Bé-
kés megyei Közlöny megsárgult lapjairól szó 
szerint (eredeti helyesírással!) idézzük a Kö-
rösladányról szóló, vagy településünkhöz kö-
tődő híreket, tudósításokat.   

* 
VI. évfolyam  1879. 9.szám B.-Csaba, május 
25-én, 3.old. Megyei Hírek:  
Tömörkény József  békési jbírósági hivatalno-
kot Körös-Ladányba f. hó 21-én jegyzőnek 
választották meg. Kívánunk hozzá türelmet és 
kitartást! 

* 
VI. évfolyam. 1879. 52.szám B.-Csaba, június 
1-én 
3.old. Rendőri hírek: 
Körösladányi illetőségű Szőke Antal 15 éves 
gyermek eltűnt, nyomoztatik; 

* 
VI. évfolyam 1879. 53.szám  B.-Csaba. június 
5-én 2.old. Megyei Hírek:   
Wenckheim Béla miniszter úr, megyénk egyik 
nagybirtokosa, mint sajnálattal értesülünk 
aggasztóan beteg. 

* 
VI. évfolyam 1879. 54.szám  B.-Csaba, június 
8-án 2.old. Megyei Hírek:  
Hiteles kútforrásból tudjuk,  hogy  piros pün-
kösd napján, az ottan lakó méltóságos 
Br.Wenckheim család egyik tagja, a  Sebes-
Körös vizén egy kis láp forma anyagot  látván,  
hosszabb nézés után  azon „valamit” vett  
észre,  ezen  lápnak  kifogásakor,  egy újon-
nan szült csecsemő  fedeztetett  fel.   Ezen  
csecsemőt  a  fentnevezett  méltóságos  csa-
lád  rögtön  pártfogása alá vevén, egy  
földmívesnőnek  szoptatás  végett  adta  által. 
A csecsemő anyjának kiléte nyomoztatik. 

* 
VI. évfolyam 1879. 56.szám  B.-Csaba, június 
10-én1.old. Megyei Hírek:  
Wenckheim Béla b.miniszter, megyénk nagy-
birtokosa egészségi állapotában örvendetes 
javulás állt be. 
Békésmegye közigazgatási bizottságának 
junius 9-én (tegnap) tartott gyűléséből:  
Diamant Jakab, mint a kladányi izr. 
iskolafentartó testület elnöke az  Elzasz Zs. 
tanito önkényes elmozditása és a rendeletek 
áthágása miatt 20 frtnyi pénzbirságban ma-
rasztaltatott el, és  az iskola, mint zugiskola 
bezárása elrendeltetett.  

* 
VI. évfolyam.1879.  60.szám B.-Csaba, június 
22-én 2.old.  Megyei Hírek:   
Körösladányon  a napokban  Cs. Papp Sándor 
előbb nejét azután magát felakasztotta. Min-
dig czivódásban éltek egymással. Ugyanott a 
napokban egy 17 éves legény fürdés közben 
vizbe fulladt. 

        * 
A fenti korabeli híreket – a szegedi Somogyi 
Könyvtár archívumából, az ott dolgozó mun-
katársak segítségével – válogatta Szabó Ig-
nác, a Nadányi Társaság tagja, közreadja
    

    Turbucz Zoltán 



       
 
 A Körös Művészeti Egyesület égisze alatt működő 
Körösladányi Mazsorett Együttes 18 éve alakult a 
Tüköry Lajos Általános Iskolában, majd a Dr. Asztalos 
Miklós Művelődési Ház adott és ad otthont a foglalkozá-
soknak. 
A mazsorett olyan mozgásforma, mely fejleszti a gyer-
mekek izomzatát, mozgáskoordinációját, ritmusérzékét, 
tér- és formaérzékét, kialakítja a helyes testtartást, a 
harmonikus és esztétikus 
mozgást, irányt mutatva az 
ízléses megjelenéshez.  
A foglalkozások kiváló lehető-
séget teremtenek a szabadidő 
aktív és hasznos eltöltésére. 
A gyermek közösségbe jár, 
megtanul együtt dolgozni a 
kortársaival egy közös célért, 
elsajátít egy olyan értékren-
det, melyben fontos az egy-
másra figyelés, a csapatszel-
lem, a teljesítmény érdekében. 
Az oktatás célja és feladata a 
mazsorett iránt érdeklődők 
tánc-, eszköz- és mozgáskul-
túrájának sokirányú fejleszté-
se, a közösségformálás, az 
egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok 
szerepeltetése, versenyeztetése, hivatásos pályára irá-
nyítása, a fúvószene népszerűsítése, a közönség kultu-
rált szórakoztatása. 

 
 

A közel két évtized alatt a csoportok számos hazai és 
nemzetközi versenyen, fesztiválon, rendezvényen szere-
peltek nagy sikerrel, kiemelt arany minősítések, kiemelt 
arany, arany oklevelek, koreográfiai- és különdíjak, leg-
jobb tamburmajor címek fémjelzik útjukat.  A Körösla-
dányi Mazsorett Együttes legeredményesebb formációja 
a Zafír csoport. Franciaországban, Görögországban, Tö-
rökországban és Macedóniában képviselték hazánkat, 

öregbítve Békés megye és 
Körösladány jó hírét, a szer-
vezők és a közönség legna-
gyobb megelégedésére. Ki-
emelkedő művészeti tevé-
kenységükért a XI. Körösla-
dányi Napok keretében ,, 
Körösladányért Elismerő Ok-
levélben ’’ részesültek. A 
Margaréta és a Kristály cso-
portok a nagy elődök nyom-
dokain haladva, sikert siker-
re halmoztak. A tanfolyam 
októberben folytatódik, a 
jelenlegi tagokkal szeretettel 
hívunk és várunk, minden 
kedves érdeklődőt soraink-
ba.  Elérhetőségeim:  

       mpengi63@gmail.com,  06 70 – 339 – 7820.                                         
                                                Macskinné Pór Erzsébet 
                                                 nívódíjas mazsorett- és  
                                                 gyermektánc oktató 

  
 A 15. Sárréti Népi Ételek Főzőversennyel egy időben, szept-
ember második szombatján rendeztük meg negyedik teljesítménytú-
ránkat. Az időjárás rosszra fordulása nem volt teljesen váratlan, 
mivel hetek óta esőt jósolt a meteorológia. Ennek ellenére a túra 
napjáig elkerülték a vidéket az esőfelhők. Talán ennek is betudható, 
hogy rekordszámú, 69 nevezés érkezett. A túra borús, de száraz 
időben kezdődött, ami kedvezett az indulóknak, míg a tavalyi nagy 
meleg alaposan próbára tett mindenkit. A tavalyi évhez hasonlóan 
az idén is négy távon állítottuk kihívás elé a jelentkezőket: 
Gyalogtúrák: Sárrét 15 (tényleges táv 18 km, 23 résztvevő), Sár-
rét 30 (30 km, 27) MTB túrák: Körös körül 30 (29 km, 8), Körös 
körül 70 (71 km, 11) A MTB (mountain bike) szó szerint hegyi ke-
rékpározást jelent, de egyben utal a terep nehézségére is. A jelent-
kezőknek tudniuk kell, nem könnyű aszfaltozott útra számíthatnak, 
hanem földutakra. Aki úgy gondolja, hogy csak hegyvidéken lehet 
nehéz, embert próbáló terep, bizony téved. Normális időben ezek az 
utak nem okoznak nehézséget. De mi az esély a Viharsarokban 
arra, hogy a mélyebben fekvő területeken nem áll meg a víz, nem 
dagaszt sártengert az eső, nem vájnak árkokat az útba a gépek, 
nem tárcsázzák fel éppen a javítás szándékával, vagy éppen a szá-
razság nem szabdalja fel kétujjnyi résekkel? Esetleg nem keveredsz 
el az útjelzések ellenére az elágazó földutakon?  
A rövid távokon indulók gond nélkül beérkeztek, ám a 30 km-en 
gyaloglóknak nem kis nehézség árán sikerült az esőben, sártenger-
ben célba érniük. A 70 km-t választók közül sajnos csak két induló-
nak sikerül befejezni, 9-en a túra feladására kényszerültek. A legiz-
galmasabb befutót a Sárrét 30-on láthattuk, ahol négyen is 3 órán 
belül értek célba. A korábbi kétszeres győztes ezúttal kénytelen volt 
a 4. hellyel beérni, míg a tavalyi győztes Kőrösi Tibor megvédte 
elsőségét. 
Díjazottak (részletek a túra honlapján: http://
termeszetbarat.inf.hu)  
GY15 leggyorsabb férfi teljesítő Dávid Pál 3:35 óra,   
GY15 leggyorsabb női teljesítő Dávidné Carutasu Gabriella 3:35 óra,   
GY15 legfiatalabb teljesítő Rudner Csaba sz.: 2002  

 
GY30 leggyorsabb férfi teljesítő Kőrösi Tibor 2:31óra,   
GY30 leggyorsabb női teljesítő Lestyán Jánosné 3:12 óra,   
GY30 legfiatalabb teljesítő Puskás Tímea sz.: 2002 
MTB30 leggyorsabb férfi teljesítő Bóka Csaba 2:23 óra,   
MTB30 leggyorsabb női teljesítő Nádasdy Boglára, és Rakovics Va-
nessza 3:01 óra,   
MTB70 leggyorsabb férfi teljesítő Borsós Tamás 4:06 óra,   
GY15 legidősebb teljesítő Hoffmann Ádám sz.: 1940 
MTB70 legnagyobb küzdő Tamás Róbert 
Másodszor kerül kiírásra a Körösvidék Teljesítménytúrázó-
ja túramozgalom. A teljesítés feltétele, a három társrendező szer-
vezet (Alföld Turista Egyesület, Körösök Vidéke Turista Egyesület, 
Rockenbauer Pál Természetbarát Kör) által rendezett teljesítmény-
túrák közül egy-egy - azaz legalább három olyan teljesítménytúrán 
való részvétel, melyet különböző szervezet rendezett - résztávjának 
teljesítése. A résztávok szabadon választhatóak, teljesítésük gyalo-
gosan, kerékpárral és kenuval is megengedett, ha a kiírása ezt meg-
engedi. A teljesítésbe a legrövidebb távok is beszámítanak. Remél-
jük, azáltal, hogy túránk egy túramozgalom részévé vált, tovább 
növekszik a Sárrét Teljesítménytúra ismertsége, népszerűsége. Jö-
vőre, 2014. szeptember 13-án, a hagyományoknak megfelelően 
a Népi Ételek Főzőversenyével azonos időpontban várjuk azokat a 
természetkedvelőket, akik megméretnék fizikai felkészültségüket és 
tájékozódó-képességüket. 
 
Köszönetnyilvánítás  
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy tevékenységükkel 
hozzájárultak a Sárrét Teljesítménytúrák sikeres lebonyolításához: 
Id. Szatmári Gábor mezőgazdasági vállalkozó, Kecskeméti Bálint 
vállalkozó, Nagy Irén fazekas, Körösladány Város Önkormányzata, 
Füzes TV Kft.  
 
Képek Facebookon: http://t7.hu/0qre, Galéria: http://
t7.hu/0sgl A túra honlapja: http://termeszetbarat.inf.hu 

      Kiss Károly 

 A KÖRÖSLADÁNYI MAZSORETT EGYÜTTES 

Rekordnevezés a Sárrét Teljesítménytúrán 



 Most, hogy elkezdődött a szennyvíz-beruházás                    
és lassan végéhez közeledik az LTP megtakarítás, ön-
kormányzatunkhoz gyakran fordulnak kérdésekkel a 
megtakarításokra vonatkozóan.  
Ezeket gyűjtöttük most össze. 
 
  Mi az LTP? 
       A lakás-előtakarékossági betétszámla (LTP) olyan 
megtakarítási forma, melyet a magyar állampolgár in-
gatlanfejlesztési célból nyithat meg. Olyan, mint egy 
folyószámla, azzal a különbséggel, hogy az összegyűj-
tött pénzhez az állam 30% támogatást az LTP pedig 3 
% kamatot ad.  
 
  Miértvolt  érdemes LTP-szerződést kötni? 
 Az állami támogatás alanyi jogon jár mindenki-
nek, így kár lett volna kihagyni. Harmadával kevesebb 
a fizetnivaló, és részletekben, havonta lehetett megfi-
zetni.  
 
 Változhatott-e időközben a fizetni való? 
 A havi megtakarítás összegét mindenki előre vál-
lalja: így a teljes időszakra ugyanazt az összeget 
kell fizetni. A havi részlet nem változik, erre mindenki 
írásos garanciát kapott.  
 
 Miért ennyi a szerződéses összeg? 
 A szerződéses összeg pont a duplája a megtaka-
rításnak. Ez egy „jelzőszám", amelyet a szabályok sze-
rint így kell a szerződésre írni Az alábbiakból tevődik 
össze: Mivel a LTP-t eredetileg lakásvásárlási célra ta-
lálták ki, a megtakarítással azonos összegű hitelfelvé-
telre is lehetőséget kap a lakos. A Társulat azonban azt 
vállalta, hogy a lakosnak nem kell hitelt felvennie, ezért 
csak a megtakarítás összegére van szükség a beruhá-
záshoz. Érdemes azért tudni, hogy a hozzájárulás meg-
fizetése után mindenkinek lehetősége lesz ugyanekkora 
összegű kedvezményes hitel felvételére is (például a 
belső bekötésre).  
 
 Mikor jár le a futamidő? 
 Az LTP szerződések futamideje 48 hónap a meg-
takarítás megkezdésétől számítva. A konstrukció lénye-
ge, hogy a lakossági megtakarítások rendszeresen ha-
vonta befizetésre kerüljenek. Ebben az esetben teljesül 

minden szerződéses feltétel és az eredeti számítások 
szerint az utolsó befizetést 2013. szeptember hónap-
ban kellett teljesíteni a lakosoknak. 
 
 Mi történik ha később kezdtem el a befizeté
 seket? 
 Abban az esetben, amikor a lakos a befizetést 
később kezdte meg, vagy a megtakarítások nem ha-
vonkénti rendszerességgel történtek, a megtakarítási 
időszak végét későbbi időpontban határozza meg az 
LTP. Ez azt is jelenti, hogy sokan kaphatnak olyan érte-
sítést, amelyben a Fundamenta arról tájékoztatja, hogy 
a szerződés lejárata nem az eredeti időpont, hanem 
későbbi időpontban-pl.:2014.május 30 időponttal- ke-
rült meghatározásra. 
 
 Mi történik ha fizetési elmaradásom van? 
 Az LTP szerződéssel rendelkezők fizetési elmara-
dás esetén a megtakarításhoz kapcsolódó 30% állami 
támogatásra nem lesznek jogosultak.Az érdekeltségi 
hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősül. 
 Mi történik a pénzemmel ha magasabb 
 törlesztőrészletet fizetek?  
 Az alap szerződéses összeg Körösladány eseté-
ben 2.418,- Ft. Aki ennél többet fizet, a 150.000,- 
Ft feletti részt a Társulástól meg fogja kapni. 
 
 Mikor lesz a kifizetés? 
 Értesüléseink szerint az első kifizetés 
2013.december 15-én fog megtörténni. Ez csak azokra 
vonatkozik, akik esetében minden szerződéses feltétel 
teljesült. Első körben a Társulást érintő 150.000, Ft-ok 
kerülnek kifizetésre, ezt követően azok részére történik 
meg a kiutalás, akik magasabb részleteket fizettek/
természetesen az alap hozzájárulással /150.000,- Ft/ 
csökentett összeget fogják megkapni. 
 
 Hol és mikor érdeklődhetek az LTP-m felől? 
 Javasoljuk, hogy keressék meg a Víziközmű Tár-
sulat elnökét, Szatmári Józsefnét, aki hétfői és csütör-
töki napon 8-9 óra között tart fogadóórát a Polgármes-
teri Hivatal 12-es irodájában. 

 
 

A Lakás-takarékpénztárral (LTP) kapcsolatban                                              
felmerülő gyakori kérdések 

M E G H Í VÓ                                                  
 Körösladány Város Önkormányzata 
és  a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház                                               
tisztelettel meghívja Önt a                                                                                                                                              
8. LADÁNYI DISZNÓTOROS                                           
Sánta Miklós emlékére rendezvényére.                          
Ideje: 2013. november 9. (szombat),                          
07.00-19.00 óra.                                                                 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház                                                                      
Részvételi díj: 15.000,-Ft/csapat. 
Program: 7.00-10.00 óráig:  
Disznótoros reggeli  
(Hagymás vér, 500,-Ft/adag,  
művelődési ház előcsarnoka)  
8.00: DISZNÓVÁGÁSI BEMUTATÓK  
(Helye: rendezvénytér)                                                                
10.00: MEGNYITÓ, KOLBÁSZKÉSZÍTÉS                                                  
Asztalfoglalás 08.00 órától. 

                 A kolbászkészítéshez a csapatok a megnyitót követő-
en  10 kg  kolbászhúst (7 kg hús, 3 kg szalonna), 
továbbá belet és kéztörlőt kapnak.  A résztvevő csa-
patok a kolbászkészítéshez szükséges egyéb dolgok-
ról (fűszerek, edények, töltő, kézi daráló, műanyag 
vágólap, kés, stb.) maguk gondoskodnak. Az elké-
szült kolbászok sütésének lehetőségét a rendezők 
biztosítják. Az elkészített kolbászok a csapatok tulaj-
dona, azokat nem értékeljük. A disznótoros nevezés 
határideje 2013. november 1. (Nevezési díj befizeté-
se a művelődési ház pénztárába.) További progra-
mok: szalonna szépségverseny (sózott és füstölt 
szalonna), pálinkaverseny (nevezés 2 dl pálinka le-
adásával),pogácsaverseny  (nevezés 0,5 kg pogácsá-
val), zsírsütés, abáltszalonna-készítés, zene, nótá-
zás, büfé.  A szervezők a rendezvényhez bármilyen 

felajánlást, tombolatárgyat szívesen vesznek. További felvilá-
gosítás a Nadányi úti húsboltban és a Dr. Asztalos Miklós Mű-
velődési Házban. (Telefon: 66/474-041)  

 



 
 
 
 Egy oktatási – nevelési intézmény életében az 
egyik legfontosabb követelmény a biztonság. Így van 
ez a Körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskolában is. 
Meg kell teremteni azokat a feltételeket, ahol a fiata-
lok és a felnőttek ottlétük teljes időszakában a lehető 
legalacsonyabb kockázat mellett élhetnek, tanulhat-
nak, dolgozhatnak. 
 Az épületek biztonsági követelményeit szigorú 
rendelkezések szabályozzák. Épületeink felújítása e 
szabályok figyelembevételével történt (megújult pél-
dául a teljes elektromos hálózat, korszerű fűtés került 
telepítésre, felszerelték a tűzriasztókat). Minden tanév 
kezdetekor erre a feladatra szakosodott szakember 
vizsgálja át az épületeinket és az eszközöket, hogy 
kiszűrje a legkisebb hibát is – a biztonság érdekében. 
Az épületek és az elhelyezett eszközök, vagyontárgyak 
védelme szintén fontos feladat. Ma már az ablakok és 
az ajtók bezárása nem jelent garanciát a védelemre, 
ezért megbízható riasztórendszerrel is felszerelték az 
iskolát és a vele egy épületben lévő konyhát. Ezt zárt-
láncú kamera-rendszerrel egészítettük ki, amely bizo-
nyos területeket folyamatosan megfigyel, felvételt 
készít és tárol. Ennek köszönhetően jelentősen csök-
kent a kerékpárokkal összefüggő rongálások száma, 
de a rosszalkodásra hajlamos tanulók körében is visz-
szatartó erővel bír a kamera jelenléte. 
Évek óta visszatérő probléma az épületek belső biz-
tonságának a kérdése. Ennek egyik alapja a jól szerve-
zett nevelői ügyelet működtetése, melynek beosztása 
megtalálható intézményünk honlapján 
 (www.amkkorosladany.hu).  
Biztonságot teremtő feltételként kell a házirendre és 
az iskola szervezeti és működési szabályzatára is te-
kintenünk, amelyek a benttartózkodás és a használat 
feltételeit pontosan rögzíti. Ezek azonban csak annyit 
érnek, amennyit betartunk, betartatunk belőlük. Alap-
vetően nem lehet okunk a panaszra, de ezen a terüle-
ten is mindig van lehetőség a jobbításra. 
Ez évtől kezdődően - az önkormányzat közreműködé-
sével - portaszolgálatot működtetünk. Az iskola vala- 

mennyi bejáratát zárva tartjuk, kivéve a gimnáziumi 
épület főbejáratát a személy-, illetve a gimnáziumi  
épület melletti kiskaput a kerékpáros forgalom részére 
(ez utóbbit csak a tanítási szünetekben lehet használ-
ni). A bejárati ajtót fél hétkor nyitja a portás, de csak 
a korai gyermekfelügyeletre engedélyt kért és kapott 
gyerekek léphetnek be. Ellátásukra külön termet ren-
deztünk be játékokkal és fektetőkkel, hogy minél ké-
nyelmesebben tölthessék el ezt az időszakot. Ezzel a 
szolgáltatással azoknak a családoknak az életét sze-
retnénk megkönnyíteni, akik már hajnalban munkába 
indulnak.   
Iskolánk házirendje kimondja, hogy épületeink terüle-
tére 7 órától léphetnek be a gyerekek, és legkésőbb 
háromnegyed 8-ig meg kell érkezniük oda. A bejárati 
ajtót tehát pontosan 7 órakor nyitjuk, akkor is, ha esik 
az eső és akkor is, ha hideg van. A kellemetlenségek 
elkerülése érdekében kérem a szülőket, hogy a gyere-
keket ennek megfelelően engedjék iskolába! 
 A háromnegyed 8 utáni érkezés késésnek minősül, 
melyeket – ismétlődés esetén – fokozatosan szigorodó 
szankciók követnek. Ettől csak abban az esetben tu-
dunk eltekinteni, ha a szülő írásban, e-mailben, telefo-
non vagy személyesen tájékoztatja a portaszolgálatot, 
a titkárságot vagy az osztályfőnököt (legfeljebb egy 
napon belül) a késés okáról. Szülői igazolást legfeljebb 
három alkalommal tudunk elfogadni egy tanévben. 
Októberében átfogó programot indítunk azért, hogy a 
gyermekek kerékpáros közlekedése biztonságosabb 
legyen. E program balesetvédelmi, technikai oktatást 
és vizsgát fog tartalmazni, de feltételekhez kötjük a 
kerékpárok iskolai elhelyezését is (világítás vagy lát-
hatósági mellény, megbízható fékek és kerékpárzár). 
Bevezetésére a munkatársakkal, a rendőrséggel, a 
szülői és a diákszervezet képviselőivel, valamint az 
önkormányzattal történő egyeztetést követően kerül 
sor.  
Tesszük mindezt a biztonság érdekében. 
 
                      Kálmán János  
                                                 intézményvezető 

A biztonság érdekében 

Kirándultak a városszépítők 
  
 A Körösladányi Városszépítő Egyesület tagjai  
szeptember végén  kirándultak Tiszadobra, ahol meg-
tekintették a felújítás alatt lévő Andrássy-kastélyt, a 
helytörténeti gyűjteményt, és megkoszorúzták   Vá-
sárhelyi Pál emlékművét. 

Múzeumlátogatás   

Iskolánk 47 tanulója tekintette meg a  békéscsabai 
Munkácsy Múzeumban a Hunyadi Mátyás születésé-
nek 570. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást.                     
A gyerekek magukra vehették a kor hadi felszerelése-
it, majd múzeumi órán vettek részt. 



 

 

Nem csak a húszéveseké a világ,  
mi már harminc évesek vagyunk 

 
 A Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub pályázatírója - 
Jónás Sándorné - a NEA által kiírt szakmai pályázatra a fenti              
címen küldte be munkáját. Célunk az Idősek Világnapjának és a 
helyi nyugdíjas mozgalom megalakulásának méltó megünneplése 
volt. A rendezvényen fellépő Poór Péter előadóművésszel megbí-
zási szerződést kellett kötni, hiszen ez kötelező melléklete volt a 
pályázatnak. Az összeállított pályázat minden kiírási feltételnek 
megfelelt, csak éppen forráshiány miatt sokadik lett a várólistán. 
(Magyarul, csörgő forint nem lett belőle…) Szerencsénkre váro-
sunk polgármestere – Kardos Károly- és az önkormányzat pozití-
van állt e nemes ügy mellé, felvállalva a művészek fellépési díját. 
Köszönet érte, hogy értékelik a „szépkorúak” tenni akarását és 
mindig találnak megoldást gondjaink orvoslására. Ilyen előzmé-
nyek után került megrendezésre szeptember utolsó szombatján 
egy egész napot átölelő kettős ünnep a Dr. Asztalos Művelődési 
Házban.  
 A klub aktivistáival előző délután egy kiállítást rendeztünk 
be, ahol képekben és a rólunk megjelent újságcikkeken keresztül 
mutatjuk be a közösségünk 30 éves munkáját. Szombaton ven-
dégvárással, vendégfogadással folytattuk a programot. Mindenki 
tudta és tette a dolgát a közel háromszáz fős vendégsereg ellátá-
sában. A jelenlévőket Dr. Pelcsinszki Boleszláv alpolgármester 
köszöntötte. A klub megalakulásra az alapító, Papp Bálintné emlé-
kezett, a három évtized alatt történtekről a jelenlegi klub vezető 
számolt be. A tizenegy élő alapító tagunkat lakásukon köszöntöt-
tük, mivel egészségi állapotuk nem tette lehetővé, hogy részesei 
legyenek a rendezvénynek. Balázs Imre, a NYOSZ Békés megyei 
alelnöke, valamint tizenkilenc baráti alapszervezet képviselője – 
részben a megyéből, de volt közöttük megyén kívüli is – méltatta 
a rendezvény jelentőségét és elhelyezték a barátságot jelképező 
szalagot a klub zászlaján. Poór Péter és Molnár Orsi műsora köl-
csönös megelégedéssel ért véget mind az előadók, mind a közön-
ség részéről. Az ebéd elfogyasztása az iskola ebédlőjében történt, 
közben a művelődési házban a „Digitális üzenet a jövő nyugdíja-
sainak” címmel az elmúlt harminc évről készült film-
összeállításunkat tekinthették meg. Ezt követte a késő délutánig 
tartó zene, tánc, baráti beszélgetések. 
 Sikerült tartalmas, szép napot együtt töltenünk a megje-
lentekkel. Megelégedéssel nyugtáztuk, hogy egy ilyen közösségért 
érdemes dolgozni. Korosztályunk ismét bizonyságát adta, hogy 
igényli a rájuk figyelést és értékeli azok munkáját, akik tesznek 
értük. 
 Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki valamilyen szinten 
hozzájárult rendezvényünk sikeréhez és pozitívan értékeli mun-
kánkat.                                              
      Turbucz Gyuláné klubvezető  

Poór Péter műsora sikert aratott 

Körösladányban elérhetővé vált                       
a demens személyek  

nappali ellátása  
 
 

 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-
testületének döntése értelmében a Körösladányi Egyesí-
tett Szociális Intézmény (Körösladány, Simai u. 2.) bőví-
tette a szociális szolgáltatások körét, így a demenciában 
szenvedő idős személyek nappali ellátása  elérhetővé 
vált a város lakossága számára. 
  
 Mit is jelent a demencia?  
 A demencia olyan egyre fokozódó memóriazavar, 
amelyhez a magasabb szellemi, intellektuális képessé-
gek romlása és pszichés tünetek egyaránt járulhatnak. E 
tünetek problémát okozhatnak a beteg mindennapi éle-
tében s egy megelőző, magasabb teljesítmény romlását 
jelenthetik. A betegség előrehaladtával az érintett sze-
mély állandó felügyeletet igényel, otthonában már nem 
hagyható magára. Mindennapi tevékenységeiben 
(étkezés, öltözködés, WC-használat) egyre több segít-
ségre szorul. Mindez a családok számára komoly kihí-
vást jelenthet. A demencia-esetek 90 százalékának hát-
terében Alzheimer-kór vagy az agyi keringés zavara áll.  
  
 A demens nappali ellátás célja 
 A demenciával küzdő idős ember a szellemi le-
épülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, 
pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mel-
lett élje életét. Képes legyen élvezni az adott pillanato-
kat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota 
romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is 
kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni 
emberi méltóságát. A demenciával küzdő idős emberek 
életminőségének megőrzése érdekében intézményünk 
biztonságos és optimális gondozási környezetet, az ápo-
lási-gondozási szükségletek kielégítését, az állapotának, 
az élethelyzetének és a „pillanatnak” megfelelő kommu-
nikációt, a tájékozódás, a térbeli és az időbeli orientáció 
megőrzésének támogatását, a kognitív jellegű tünetek 
és a magatartási, valamint a pszichés tünetek enyhíté-
sét, az önellátási képességek javítását, a képességrom-
lás késleltetését, a képességek csökkenéséből származó 
zavarok enyhítését, az izoláció elkerülését, a szűkebb és 
tágabb szociális környezetben való részvétel támogatá-
sát, az állandóság biztosítását, biztonságának megőrzé-
sét biztosítja. Az életminőség megőrzésébe beletartoz-
nak mindazon beavatkozások és eljárások biztosítása, 
melyek hozzájárulnak a demens jólétének fenntartásá-
hoz. Mindezen feltételek megléte felszabadítja a közvet-
len hozzátartozókat, hozzájárul pszichés és szomatikus 
egyensúlyuk optimalizálásához.  
  
 A demens nappali ellátás igénybevétele  
 Az ellátást a Körösladányi Egyesített Szociális 
Intézmény Körösladány, Simai u. 2. szám alatt lehet 
igényelni.  
Érdeklődni a 474-058 telefonszámon lehet. 
A nappali ellátás hétfőtől szombatig működik 8-16 óráig.  
A demens nappali ellátás Körösladány Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 
ingyenes. 
Az ellátást igénylők részére a személygépkocsival törté-
nő beszállítás, illetve hazaszállítás szükség esetén bizto-
sítható.      
                  
               Tóth Józsefné  
              intézményvezető 



 Körösladány Város Önkormányzata és a Békés Megyei 
Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki-
rendeltsége által 2012-ben a Start munkaprogram keretén 
belül 7 programelemben 117 főt, míg  2013-ban 6 program-
elemben 151 főt foglalkoztatott. 2012-ben 148.630.956,- Ft 
míg 2013-ban 190.841.167,- Ft volt a  támogatás összege.  
 
KÖZÚT RENDEZÉSI MUNKÁLATOK 
A programban alkalmazott létszám: 10 fő. 
Összes kátyúzás a szilárd burkolatokon: 275 m2 
Belterületi utak karbantartása 21.000 m hosszan. 
Padkarendezési feladatok elvégzése összesen: 18.530 méteren 
történt. Továbbá: aszfaltvágási és helyreállítási feladatok,                
a vízvezeték hálózat felújítási feladatainak elvégzése során, hó- 
és síkosság mentesítés, járda- és kerékpárút karbantartása, 
közút tisztítás, a kátyúzás, útburkolat-átvágás, útburkolat hely-
reállítás, belterületi utak vízelvezetésének javítása. 
Kertészeti tevékenység, 3  hektáron zöldségtermesztés 
Zöldborsó: 98 kg, zöldbab: 462 kg, karalábé: 78 kg, étkezési 
tök: 2.500 kg, vöröshagyma: 5.650 kg, burgonya: 6.990 kg, 
retek: 1.500 db, újhagyma: 1. 140 db, cékla kb.: 300 kg. 
Szántóföldi növénytermesztés 
Tavaszi árpa termesztés:  9,8 ha, lucernatermesztés: 1.5 ha, 
búzatermesztés: 2 ha, zabtermesztés: 1.98 ha, kukoricater-
mesztés: 5,5 ha területen. 
Állattartási tevékenység 
13 db juh, 30 db sertés (Start-munka), 6  db koca beállítása  
(2012-es állományból), 17 db kismalac (4 db kocától,)  600 db 
csirke (Start-munka), 300  db csirke  (keltetőgéppel keltett), 
100 db tyúk tojóállománynak beállítva, 10 db kakas  (a 2012-
es állományból). 
Belvíz-vízelvezetés 
A programban alkalmazott személyek száma: 60 fő. 
Elvégzett feladatok: árkok felújítása, cserjeirtás, burkolt árkok 
tisztítása, árokmeder burkolása, támfalak készítése, átereszek 
takarítása, rendszeres vízelvezetési feladatok, ároknyitás, új 
árok készítése, mentesítési feladatok, gyommentesítés, 
parlagfűirtás, vízelvezető aknák tisztítása, szerszámok és esz-
közök karbantartása, raktározási feladatok, gépi munkák folya-
matos végzése 1 fő foglalkoztatásával, zsalu és vasbetonszer-
kezetek készítése, árok felújítási feladatok 8.500 méteren 
(profil kialakítás, mélyítés, rézsűnyesés, tereprendezés,       
áteresztisztítás, iszapmentesítés), árkok karbantartása 3.450 
méteren (iszapolás, tisztítás, elzáródások megszüntetése). 
Téli közfoglalkoztatás 
A programban alkalmazott személyek száma: 20 fő.  
Elvégzett feladatok: sportpálya karbantartása, pénzügyi épület 
irodáinak felújítása, betonozás, meszelés-festés. Víziközmű 
iroda felújítása, betonozás, padlóburkolás, meszelés-festés. 
Irattár átalakítása irodává, betonozás, burkolás, meszelés-
festés. Polgármesteri Hivatal 1. és 2. irodájának felújítása, 
betonozás, laminált padlóburkolat készítése, meszelés, festés, 
födémszigetelés készítése, kazánház készítése. Betonelemek 
folyamatos gyártása,  asztalos munkák elvégzése az Orgona úti 
telepen. Sertésólak és fialtatók készítésének és felújításának 
faipari munkái, kerítés készítése, asztalosmunkák elvégzése a 
Viziközmű Intézmény műhelyében. Faanyagok méretre vágása, 
gyalulása. Sportpálya és közterületi padok javítása. Ajtók, nyí-
lászárók  felújítása. Szerszámnyelezés, karbantartás. Felújítási 
munkák az Orgona úti telepen. Az önkormányzati ingatlanok 
szükség szerinti állagmegóvási feladatai. Önkormányzati laká-
sok  felújítása. Hőszigetelés, nemes vakolat. (Kossuth u.,                 
Batthyány-Nadányi sarok. ) 

Földutak karbantartása 
A programban alkalmazott személyek száma: 10 fő. 
Elvégzett feladatok: belterületi földutak karbantartása (úttest 
simítása, nyesése, egyengetése, padkarendezés) 36.480 méte-
ren,  hómentesítés 19.500 méteren, több alkalommal cserjé-
zés, kaszálás, parlagfűirtás belterületi földutakon 25.900 m2-
en. 
Illegális hulladéklerakók megszüntetése 
A programban alkalmazott személyek száma: 20 fő. 
Elvégzett feladatok: hulladékgyűjtés és a területek folyamatos 
tisztántartása Körösladány bel- illetve külterületein, ahol köz-
munkásaink eddig az idei évben mintegy 985 zsák szemetet 
szettek össze.  
Körösladányban 2013. augusztusáig  az illegális hulla-
déklerakókon összegyűjtött szemét súlya  24.5 tonna. 

 
                    Egy illegális szeméttelep a sok közül 
 
 Önkormányzatunk  részt vett a Békés Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központjának szervezésében szeptember 
végén Békéscsabán megrendezett Startmunka-program kiállí-
táson, ahol 52 település mutatta be a munkaprogramban elért 
eredményeit. 
 
    

     Körösladány standja a Startmunka-program kiállításán 
 
      Kovács Tibor 

Körösladány Város Önkormányzat 2012. és 2013.évi  
Start munkaprogram tevékenységének bemutatása 



A Körösnadányi Nadányi Társaság a város helytörténeti és 
honismereti profilú egyesülése 2003. december 19-én alakult meg 6 
taggal. Alapító elnöke Papp Lajos nyugdíjas gépészmérnök, jelenlegi 
elnöke (2009 decemberétől) Turbucz Zoltán nyugdíjas pedagógus. A 
társaság legfőbb célja, hogy településünk történelmi múltját, vala-
mint a Körösladányhoz kötődő – jelentős munkássággal rendelkező 
– nevezetes személyek életútját és tevékenységét felkutassa, meg-
ismerje, megismertesse, archiválja és szakmai fórumokon publikál-
ja, méltó emléket állít-
son a város híres szülöt-
teinek, jelentős esemé-
nyeinek, a múltból még 
fennmaradt épített és 
természetes környeze-
tünknek, valamint éves 
rendszerességgel meg-
emlékezzék a városhoz 
bármilyen formában 
kapcsolódó nevezetes 
évfordulókról. Konkrét 
tevékenysége abban ölt 
testet, hogy feltárja és 
összegyűjti mindazokat 
a forrás értékű anyago-
kat, amelyekből, vagy 
amelyekkel a társaság 
céljai megvalósíthatók, 
az összegyűjtött és fel-
tárt anyagokat rendezi 
és rendszerezi, publiká-
cióra előkészíti és meg-
jelentetésre javasolja, 
valamint kidolgozza 
ezen anyagok megis-
mertetési módját, és azokat biztonságosan megőrzi és tárolja. 

Alapszabályában rögzíti, hogy a társaság nem politikai szerve-
zet, így semmiféle politikai jellegű megnyilvánulásban nem vesz 
részt. Mint civil szerveződés, a törvényben és az alapszabályban 
leírtaknak megfelelően, közhasznú tevékenységet folytat. Társasá-
gunk nyitott; tagja lehet bármely személy, aki a társaság célkitűzé-
seit elfogadja, és konkrét tevékenységével részt vállal annak mun-
kájában. A belépés önkéntes és korhatárhoz nem kötött. A kilépés 
szintúgy önkéntes. A tagépítést a társaság vezetősége folyamatos 
feladatának tekinti. Rendszeres és szoros kapcsolatban állunk leg-
főbb támogatónkkal, a városi önkormányzattal; segítjük annak 
munkáját kulturális és helytörténeti jellegű rendezvények szervezé-
sében és lebonyolításában (nemzeti ünnepeink, nyárköszöntő juniá-
lis, Körösladányi Napok, Holokauszt- és halottak napi megemléke-
zés stb.). Ezen kívül igyekszünk hatékonyan együttműködni a város 
más civil szervezeteivel. A megalakulás óta számos városi rendez-
vény és kezdeményezés fűződik egyesületünk nevéhez. Ezek között 
is kiemelkedő jelentőségűek voltak:  

2004-ben emlékoszlopot állítottunk a körösladányi izraelita 
temetőben, a Körösladányból 1944-ben elhurcolt zsidók emlékére. 
Azóta minden év augusztus 1-jén koszorúzással egybekötött városi 
megemlékezést tartunk az emlékoszlopnál.  

2007-ben – országos hírű előadók bevonásával – városi emlék-
ünnepséget szerveztünk Nadányi János református hittudós és író 
halálának 300. évfordulója tiszteletére, és ez alkalomból emléktáb-
lát avattunk a Nadányiak volt kastélya falán. A rendezvényt meg-
tisztelték részvételükkel a család ma is élő leszármazottai. A követ-
kező évben emlékkiállítást rendeztünk    P. Nadányi Mária festőmű-
vésznő alkotásaiból. (Azóta minden nyáron, a Körösladányi Napok 
rendezvénysorozata keretében kiállítást szervezünk, egy-egy – vá-
rosunkhoz kapcsolódó – alkotóművész, pl. Ombodi János fazekas-
mester, Kökény Istvánné festőművész, Kiss Róbert fotóművész, 
Kardos Tibor szobrász-képzőművész, valamint helyi amatőr alkotók 
– főleg kézművesek – munkáiból.) Emléktáblák avatásával tiszteleg-
tünk több neves – helyi születésű, vagy itt élt – személyiség mun-
kássága előtt (Nadányi János református hittudós és író, Dr. Aszta-
los Miklós író-történész, Kiss István építész, Kiss Ferenc 
gyógyszertáralapító). Minden évben megemlékezünk városunk ne-
ves szülöttéről, Lengyel Béla kémikusról. A társaság kezdeményezé-
sére újultak meg a város kiemelt emlékhelyei (Tüköry-emlékoszlop, 
az I. világháborús Hősök szobra). 

A társaság – a városi önkormányzattal karöltve – minden évben 
koszorúk elhelyezésével emlékezik meg a településünkhöz kapcso-
lódó személyiségek és események kerek évfordulójáról (köztéri 
szobrok, emlékművek, emléktáblák, emlékoszlopok, emlékfák). 

A társaság tagjai minden évben több kirándulást szervez-
nek, szakmai céllal (a bakonszegi Nadányi-sírok rendbetétele, 
feketegyőrösi és nagyszalontai kirándulás a Nadányi-család ősi 
fészkébe, látogatás a csökmői tájházban, a biharnagybajomi refor-

mátus templomban, a 
szeghalmi múzeumban, a 
gyulai Szent Kereszt teme-
tőben, megyei Wenckheim
-túra a Czigler-évforduló 
kapcsán Szabadkígyóson, 
Dobozon és Mezőberény-
ben, látogatás a békéscsa-
bai Munkácsy Mihály Mú-
zeumban, a megye levél-
táraiban). 
 A társaság helyi 
kiadványok (Nadányi füze-
tek) szerkesztésével és 
közrebocsájtásával is 
igyekszik megismertetni a 
város történetét az érdek-
lődőkkel. (E kiadványok 
megtalálhatók a városi 
könyvtárban is.)  
A sorozat eddig megjelent 

tagjai: 
 - Körösladány az 
1848/49-es szabad-
ságharcban 

- A körösladányi római 
katolikus egyház története 
- A község elöljárói 1712 és 1945 között 
- Körösladány egészségügye 1712 és 1945 között 
- Körösladány zsidó lakosságának története 
- A körösladányi posta története 
A társaság tagjainak közéletiségét bizonyítandó, a Körösladányi 
Hírmondóban minden alkalommal jelen vannak írásaikkal. Az el-
hangzott előadások anyagának egy részét az interneten is olvas-
hatják az érdeklődők. 
Szerepet vállaltunk a Körösladány végleges megtelepedése 300. 
évfordulója tiszteletére a 2012-ben tartott kiemelt jelentőségű – 
városi szintű – megemlékezésben.  
Hagyományteremtő szándékkal – közösséget erősítő célzatú ren-
dezvényeket (pl. szalonnasütéseket) tartottunk, és (első alkalom-
mal) idén részt vettünk a Népi Ételek Főzőversenyén. 
A társaságnak jelenleg  25 (rendes és pártoló-) tagja van, közülük 
mintegy 15 fő aktívan. A háromtagú vezetőség havonta ülésezik, a 
soron következő tennivalók megbeszélésére. A tagok – anyaggyűj-
tés céljából rendszeres és folyamatos kapcsolatban vannak a me-
gyei (gyulai, békési) levéltárakkal. A társaság szerencsés összeté-
tele révén a város történetének szinte minden területe feltérképez-
hető. A tagok egyéni és közös munkájának eddigi eredményeként 
közel negyven feldolgozott téma került fel eddig a város honlapjára 
(www.korosladany.hu/civilszervezetek). 

     A társaság a foglalkozásait – munkaterv szerint – havi rend-
szerességgel tartja a művelődési házban. Ezeken az előadók egy-
egy aktuális témát vetítettképes formában tárnak a hallgatóság elé. 
A jó hangulatú foglalkozások témái – az állandó tagokon kívül – 
több érdeklődőt vonzanak.  
 A társaság közvetlen, illetve távlati tervei között szerepel – 
többek között – védnökség vállalása a helyi temetőben a nevezetes 
személyek sírja felett, kapcsolatfelvétel a Honismeret c. szakmai 
folyóirattal (esetlegesen publikációk közzététele a lapban), újabb 
városi emlékhelyek és környezetük felújításának, továbbá újak léte-
sítésének szorgalmazása, további Nadányi füzetek megjelentetése, 
jubileumi kiadvány  megjelentetése a Társaság 10. évfordulójára, a 
szakmai kirándulások folytatása, aktívabb és eredményesebb 
együttműködés a város civil szervezeteivel, valamint a szponzori 
gárda bővítése és pártoló tagok toborzása. 
                       Turbucz Zoltán  
      elnök 

10 éves a Körösnadányi Nadányi Társaság 

A Nadányi Társaság  egyik kirándulása.   
(Arany János nagyszalontai szülőháza helyén álló épület előtt.) 



  

 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 

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 

 
 
 
 
 

 

3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON  

Mi helyben vagyunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kerékpárlopások megelőzése 

 
- Kerékpárját mindig jól látható helyen, lezárva hagyja! 
- A lakat (zár) lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és a 
kerekeket is átéri, és legyen mindig stabil tárgyhoz (pl. fa, 
oszlop, kerítés) rögzítve! 
- Értékesebb kerékpárnál szánjon a drágább, de kiváló mi-
nőségű, speciális zár beszerzésére! 
- Jegyezze fel kerékpárja azonosításra alkalmas jellemzőit, 
ismertető jegyeit (típus, vázszám, szín, felszerelések, sérü-
lések, stb.)!  

 
Ne adjon esélyt a tolvajoknak! 

 

 

           SÍTÁBOR 
 
 Immár negyedik éve, 
hogy iskolánk tanulóinak egy 
része és néhány kalandra vá-
gyó szülő, felnőtt részt vesz 
egy romániai sítáborban. Ter-
mészetesen  a következő tél 
sem múlhat el anélkül, hogy 
néhányan meg ne ismerkedné-
nek e csodálatos sporttal, illetve a sítalppal már ko-
rábban szerelembe esettek ne mélyítenék el kapcsola-
tukat vele.  
A következő sítábor várható időpontja: február 9-15 
között lesz. Helyszín Borszék (Borsec), Románia. A 
várható költség 40.000,-Ft, esetleg pár ezer forinttal 
több, amely mindent tartalmaz: szállást, napi három-
szori étkezést, utazást és az ötnapos síbérletet! A tá-
bor publikus, azaz bárki jelentkezhet! Kérésre részle-
tes tájékoztatót küldök a facebookon illetve a szemé-
lyesen érdeklődők a 30/70-36-701-es telefonon a dél-
utáni, esti órákban hívhatnak!  
Jelentkezni október 30-ig, 10.000,-Ft előleg befizeté-
sével lehet! Lehetőség van részletfizetésre is! Az elő-
leg befizetését követően minden hónap 10-ig 10.000,-
Ft-ot lehet befizetni, porlasztva ezzel az indulás előtt 
hirtelen felmerülő kiadást.  
      Jámbor Lajos  

Sikersorok 
  
     Az Országos Nyugdíjasok Szervezetének szept-
emberben Szolnokon megrendezett Országos 
Versmondó Versenyén Soós Imre, a Körösladányi 
Őszikék Nyugdíjas Klub tagja első helyezést ért el, 
és megkapta az „Ország Versmondója” címet. 


