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 Kedves vendégeink,  tisztelt lakostársaim! 
 
        Örömmel vállalt tisztem, hogy Körösladány Város Önkor-
mányzata nevében barátsággal és szeretettel köszöntöm a 
mára nagykorúvá vált Körösladányi Napok ez évi rendezvényé-
nek  valamennyi résztvevőjét. 
        Immár bizonyos, hogy a 18 év óta minden év július első 
péntekén kezdődő találkozót nem csak mi, körösladányiak vár-
juk, hanem az elszármazottak és a közelebbi-távolabbi telepü-
lésről érkezet-
tek  is.  Az 1996-os 
kezdeményezés 
elindítói is csak re-
mélhették, 
hogy  településünk 
évenkénti legna-
gyobb rendezvényé-
nek ilyen látogatott-
sága lesz. Mi, 
„fogadók” az idén is 
jó szívvel és barát-
sággal várjuk a talál-
kozást településünk 
lakóival, azokkal az 
elszármazottakkal, 
akik bár máshol 
élnek, de mindig is 
ladányiak maradtak. 
Köszöntöm az el-
származottak család-
tagjait, az őket elkí-
sérő barátaikat, akik 
ezáltal a mi baráta-
ink is. 
        Július első hétvégéje Körösladányban a hosszas visszate-
kintés és helyzetelemzés helyett  a találkozásé és a szórakozá-
sé.  Ugyanakkor az érkező vendégek érdeklődő kérdéseire illik 
válaszolni, ami általában az szokott lenni, hogy mi újság, hogy 
vagytok? Nos, ha röviden válaszolnék, azt mondanám, hogy 
köszönjük, jól. A látogatóink bizonyára már észrevették, hogy 
településünkön javában tart a szennyvízberuházás régen várt, 
ugyanakkor számos kellemetlenséggel járó folyamata. Az elmúlt 
találkozás óta tovább fejlődtünk, szépültünk. Megépült a Szeg-
halom-Körösladány közötti kerékpárút, megszépült a városi 
könyvtár és a szabadtéri színpad, tovább gazdagodott sportte-
lepünk egy 60x40 méteres műfüves kispályával, egy 300 fős 
lelátóval és jelenleg is jelentős fejlesztés zajlik sporttelepünkön.  
Kotálik Sándor kezdeményezésére, több elszármazott és helyi 
támogató jóvoltából a ravatalozó épületére emlékharang került, 
melyhez a harangtornyot Szekeres Zoltán aranykoszorús ács-
mester készítette. A tavalyelőtti Életfa után idén - Papp Gyula 
gyömrői elszármazott újabb ajándékaként - Istenfát és szerel-
mesek padját avatunk.  
        Számos további terv van a tarsolyunkban, amelyekhez 

tervekkel és kellő saját erőforrással rendelkezünk. Ha vázolni 
kellene  a következő időszak  céljait, az úgy szólna, hogy foly-
tatni szeretnénk az elmúlt időszakban  megszokott fejlesztési 
ütemet. Úgy érzem, hogy a településünk lakosaival egyeztetett 
további önkormányzati fejlesztési tervek megvalósítása jó 
ütemben halad.  
        Örömünkre szolgál, hogy  megyénk egyik jelentős gyára, 
a Henkel Magyarország Kft. Körösladányi Gyára - a folyamato-
san emelkedő árbevételén túl - igen jelentős beruházást hajt 

végre. A fejlődés 
Körösladány kisebb gazda-
sági társaságainál is tetten 
érhető, melyekről a vállal-
kozások telephelyein elhe-
lyezett táblák tanúskod-
nak. Lehetőségeinkhez 
képest továbbra is támo-
gatni kívánjuk a helyi kis-
vállalkozások és vállalko-
zók helyzetét azzal is, 
hogy önkormányzatunk a 
helyi iparűzési adóját mér-
sékelte. 
Bízom abban, hogy 
Körösladányt a jövőben is 
a széles társadalmi össze-
fogás jellemzi majd, ami 
az elmúlt évek eredmé-
nyeinek a kulcsa volt. 
Amennyiben így lesz, ak-
kor az Önkormányzat a 
helyi civil szerzetekkel és 
gazdasági társaságokkal 

karöltve újabb sikereket érhet el, így településünk további fejlő-
dése is biztosított lesz. 
 
        Tisztelt lakostársaim, kedves barátaim! 
         
        Kívánom, hogy  érezzék jól magukat vendégszerető híré-
ben álló településünk rendezvényén! Kérem, hogy a hétközna-
pokban  is kísérjék figyelemmel sorsunkat, és ha tehetik, segít-
sék terveink megvalósulását! Itt is szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak a lakostársaimnak és elszármazottaknak, akik az 
átlagosnál többet tettek és tesznek településünk fejlődéséért.  
Köszöntöm a körösladányi kitüntetésben részesülő kiválóságo-
kat. 
 
 
 Emlékezetes, szép hétvégét kívánok: 
 
                                        Kardos Károly  
                                          polgármester 

KÖSZÖNTŐ  

  
 A „Zöldág” óvoda és a Bölcsőde kis lakói nagy öröm-
mel vették birtokukba a koratavasszal elkészült árnyékoló-
kat. Az esztétikus küllemű négy fedett terasz harmoniku-
san illeszkedik az óvoda épületéhez, udvarához. Az óvoda 
növényzetének kialakítása még folyamatban van, ennek 
következtében a forró nyári napokon és az esős időszakban 
a gyerekek eddig kevés időt tölthettek a szabadban.                   
Az elkészült teraszok lehetővé teszik, hogy a gyermekek a 
homokozó medencékben játszhassanak a forró nyári na-
pokban is.  

 
 
 

 
Ezen kívül az alkotó tevékenység is itt zajlik a tavaszi-nyári 
hónapokban.  
   A szponzoraink által felajánlott támogatásokból 
1.000.000,-Ft állt a rendelkezésünkre, amely nem fedezte 
volna a beruházás költségeit. A fedett teraszok megvalósí-
tásához  az óvoda alapítványa kérte az önkormányzat se-
gítségét. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Körösladány 
Város Önkormányzatának azért, hogy kezdeményezésün-
ket támogatták.  

                            Tasi Mária intézmény-egység vezető                           

Új teraszok épültek az óvoda és bölcsőde udvarán 

A Körösladány-Szeghalom kerékpárút avatása 



 OVI-Foci pályázat: Körösladány Város Önkormányzata 
támogatást nyert a OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány „Körösladányi 
ovi-focipálya kiépítése, eszközbeszerzés és képzés megvalósítás” 
programjára. A projekt tartalma: 1db 7x13m-es multifunkciós műfü-
ves pálya, sporteszközök, képzési program megvalósítása. A beruhá-
zás várhatóan a jövő évben készül el. 
 Élőfüves nagypálya: Településünk a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség pályaépítési pályázatán támogatást nyert a körösladányi sport-
telepen új élőfüves nagypálya kiépítésére. A munkálatok 2014. június 
10 és 2014. augusztus 10 között tartanak. A beruházás összege: 
110.394.000,- Ft, amelyből az önerő összege: 33.118.000,- Ft. A 
projekt tartalmazza a 70x110 méter területű élőfüves nagypálya talaj-
cserés gyepesítését, kerítés és járda építését, fedett kispadokat, to-
vábbá a pálya világítását. 
 Óvodai hátrányos helyzetű gyermekek segítségét szolgáló 
pályázat: Körösladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
Zöldág Óvodával együttműködve a „Zöldág kis levelei” esélyteremtő 
program megvalósítására, amely 2015. februárjában záródik.                     
A pályázat családi napok és karácsonyi játszóházak anyagszükségle-
tét, vízhez szoktatást a gyomaendrődi strandfürdőben, a pedagógus 
továbbképzést és a készségfejlesztő eszközök beszerzését tartalmaz-
za. A pályázati támogatás: 1.178.000,- Ft, mely 100%-os támogatás 
tartalmat jelent. 
 Kishajókikötő, fövenystrand és csónaktároló tervezése: 
Körösladány Város Önkormányzata kishajókikötő, medencés csónak-
tároló és fövenystrand beruházásának megvalósítását tervezi a Se-
bes-Körösön. Lehetséges helyszínként Körösladány közigazgatási 
határán belül, a Sebes-Körös felett átívelő közúti híd lábánál, a folyó 
jobb és bal partja lett megjelölve. A helyszíni bejárás során a terve-
zett létesítmények kialakítása az önkormányzat és a magyar állam 
tulajdonában lévő területeken került kijelölésre, a folyó jobb oldalán 
(a város felől). Az önkormányzat a beruházás megvalósításával az 
alábbi funkciókat betöltő létesítményeket szeretné üzemeltetni:- kis-
hajó/sétahajó kikötő, mely alkalmas a Gyomaendrőd - Békés között 
közlekedő 12 személyes, valamint a Gyomaendrőd - Szarvas között 
közlekedő 70 fős sétahajó fogadására; - kenuk és horgászhajók/
ladikok vízrebocsátására és kikötésére szolgáló létesítmények; - fö-
venyfürdő a kikötő szomszédságában; - a kikötőt és a fövenyfürdőt 
kiszolgáló infrastrukturális és turisztikai létesítmények. 
A terv dokumentáció megtekinthető az alábbi oldalon: 
http://www.korosladany.hu/fejlesztesi-tervek.html  
 Sportcsarnok és tanuszoda tervezése: Az önkormányzati tu-
lajdonba került Petőfi tér 6-8. számú ingatlanok telkein, valamint az 
iskolai gyakorlókert telkein közösen kerülhet megvalósításra a sport-
csarnok és tanuszoda építés projektünk. A sportcsarnok épülete tar-
talmaz egy 40x20m-es kézilabda pályát egyoldali lelátóval és a szük-
séges kiszolgáló létesítményekkel. A tanuszoda épülete egy 25x11 
méteres úszómedencét és egy 12,5x6 méteres tanmedencét tartal-
maz. Az épületek geotermikus fűtéssel és napenergia ellátással kerül-
nek kialakításra. 
 Körösladány-Köröstarcsa közötti kerékpárút tervezése: 
A Körösladány-Köröstarcsa közötti kerékpárút nyomvonala a települé-
sek között a Mérgesi szükségtározó körtöltésén kerülne kialakításra. 
Tervezett hossza 9.170 méter.(A tervek a város honlapján megtekint-
hetőek.) 
 Körösladány-belterületi kerékpárút építés: A tervezett kerék-
párút nyomvonala a belterületen  Nadányi- Lenkey – Rákóczi – 
Dévaványai utcákon, a 4205 sz. Dévaványai út mentén kerül kiépítés-
re. Tervezett hossza: 11 00 m. (A tervek a város honlapján megte-
kinthetőek.) 
 Fecskelakás-építési program: A z  ö n k o r m á n y z a t  a 
megnövekedett igények miatt tervezi, hogy a jelenlegi fecskelakások 
mellé további kis alapterületű (1,5 szobás) lakásokat terveztet, és 
amennyiben pályázati forrás biztosítható, úgy újabb 6 db fecskelakást 
épít.                  A tervezés folyamatban van. 
 
Ezzel egyidejűleg vizsgálja a hivatal annak lehetőségét, hogy a jelen-
legi rossz állapotú, önkormányzati tulajdonú lakások helyén illetve 
önkormányzati tulajdonú üres építési telkeken nagyobb alapterületű 
lakások építésére milyen lehetőségek vannak. 

CSAK RÖVIDEN….                                     
az aktuális  pályázatainkról 

 

A kitüntetett  

 Az 1996 óta rendezett Körösladányi Napokkal egyidősek  
településünk kitüntetései. Az idei rendezvény keretében 
„Körösladányért” kitüntetésben részesül Szatmári Józsefné és 
Tóth Kálmán Miklós. A „Körösladány Elismerő Oklevél” kitünte-
tést a képviselő-testület Jónás Sándornénak ítélte.                 
Közülük most az elszármazott Tóth Kálmán Miklóst mutatjuk be, 
akinek írását az alábbiakban közöljük.  

 Születtem az újvilág elején, a háború után, 1946-ban, egy csodá-
latos magyar falucskában, Körösladányban.  Itt felemelő volt gyermeknek 
lenni, főként az Almási tér gyerekeivel együtt, a rengeteg játék  közepet-
te. Például télen, a befagyott kubikgödrök tetején csak úgy rajzoltuk a 
nyolcasokat a bakancsunkra vert lópatkókkal, bár korcsolyabajnok sosem 
lettem…. Vagy amikor kellemes napsütésben fürödni jártunk pajtásaim-
mal, noha a kubikok néha veszélyt jelentettek. Még sorolhatnék számta-
lan kedves pillanatot. Soha nem féltünk, mert ott voltunk egymásnak mi, 
boldog, kiegyensúlyozott gyermekek, szüleink oltalmával. Az iskolai éve-
ket olyan kitűnő tanárok  irányították,  mint Aranyi tanító úr az első osz-
tályban, aztán Holkó Anna és legendás ladányi tanító,  H. Tóth Sanyi 
bácsi. 
 A szép gyermekkorra korán nagy változást hozott 1956. Nagyon 
büszke voltam édesapámra, anyukámra, testvéreimre, Zoltán öcsémre és 
Éva nővérkémre. Mint mindenki tudja, édesapámnak is része volt  az 56-
os eseményekben, de ezt most nem szeretném taglalni, a történetet 
mindenki jól ismeri. Édesapámat 20 éve elveszítettem. Anyukám és mi, 
gyerekek deklasszált elemek lettünk. A kilátástalanságban édesanyám 
elvitt bennünket Budapestre,  ahol mosogatóként dolgozott egy nagy 
étteremben. Famíliánkat többfelé osztották szét. Öcsém Mérgespusztára  
került, én a békési nagynénémhez. Az általános iskola után 1961-ben 
felszolgáló tanuló lettem a legendás Corvin nagyáruház éttermében.                
A vendéglátással közösen egymásra találtunk. Ez a szakma  egy kiváló 
szolgálat volt. Életem folyamán sikerült a legmagasabb szakmai lépcső-
fokokig eljutnom. Korán vezető lettem. Az első vezetői gyakorlatomat 
Ladányban kezdtem 7-8 évesen, libaőrzéssel, disznó- és tehénlegelteté-
sekkel. Hiszik  vagy sem,  komoly dolog ez! Aki megtanul jól bánni az 
állatokkal, az később jól tud bánni az emberekkel is. 
 1964-ben  a ceglédi tüzérezredhez vonultam be katonának. Mi 
voltunk a világ legjobb tüzérei, mert „Veronából–Ilonába” lőttünk, és 
gulyáságyúval gyakoroltunk fiatal korunk tavaszán. Szerencsés embernek 
mondhatom magam, mert szakmám sikerorientáltságot sugároz  minden-
nap, állandó gazdasági tevékenységet, anyagi sikereket hoz, megfelelő 
tűrőképességgel, alkalmazkodással, szolgálatkészséggel. Így lettem sike-
res vezető kisvendéglőstől a  legnagyobbakig, mint például a  bécsi Má-
tyás pince igazgatója, vagy a legszebb éjszakai lokál, a Lido mulató igaz-
gatója. Majd 12 év  parlamenti vendéglátás-vezetőként a legnagyobb 
emberek szolgálatára állhattam. Kétszer szolgáltam ki II. János Pál pá-
pát, továbbá 6 európai királyt és sok-sok  politikust, itt járt államfőket. 
1973-ben házasságot kötöttem,  és a szerelmi házasságból két csodás  
fiam született. Mindketten nyomdokaimba lépve, a vendéglátást válasz-
tották életük második párjának. Mára már mindkét legényből büszke 
apuka lett, és megajándékoztak 4 gyönyörű unokával, 3 leánnyal és egy 
fiúval. 
 Még Körösladányban kaptam egy ragályos betegséget, ami a mai 
napig is elhatalmasodik rajtam. Ez a természet és a vadászat szeretete.                
A természetnél nincs szebb a földön, a vadászatban pedig a birtokba 
vétel a felemelő. 
      Mindig igaz, hogy a fecske visszarepül az anyja fészkéhez. Én is 
sokszor visszarepülök Körösladányba. A sikerekre mindig büszke vagyok,                
a kudarcokat pedig elfelejtem. Már tíz éve rendszeresen tapasztalom                
a falu-városvezetők jó szándékait. Köszönettel tartozom az 56-os emlék-
mű felállításáért. Nekem élmény volt látni a falu várossá alakulását,                
a főzőversenyek sikereit és népszerűsödését.  
Legjobban a ladányiak végtelen szeretetét érzem.  
Nagyon büszke vagyok a szülőföldemre, és boldogan viszem földijeim 
jó hírét a világba. 

Isten éltesse a körösladányiakat! 

                                                                                 

http://www.korosladany.hu/fejlesztesi-tervek.html�


1951. június 13-án történt, amikor az elismert történész 
és népszerű színpadi szerző, filmforgatókönyv-író dr. Asztalos 
Miklóst, a feleségét, Kócsy Erzsébetet, valamint anyósát, Kócsy 
Andornét mindenükből kiforgatva Körösladányba telepítették 
ki. A kisajátított budai villájuk helyett a kuláknak nyilvánított 
Makra János Széchenyi utca 47. szám alatti házának egy szo-
báját jelölték ki számukra kényszerlakhelyül. Ezzel közel 52 
évesen egy magasba ívelő életút tört derékba. 

Az ősi székely családból származó Asztalos Miklós 1899. 
július 28-án, Budapesten született dr. Asztalos Domokos és 
Neszvadba Katalin egyetlen gyermekeként. 
Székelyudvarhelyen érettsé-
gizett, majd 1918-ban beirat-
kozott a Kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem 
Jogi Karára. Innen sorozták 
be katonának, de hamarosan 
leszerelték. Önkéntesként 
azonban csatlakozott a Szé-
kely Hadosztályhoz s részt 
vett a csucsai harcokban. 
Ezután már a Pozsonyból a 
fővárosba menekült Erzsébet 
Tudományegyetem bölcsész-
hallgatójaként folytatta ta-
nulmányait. 1922-ben dokto-
rált. A továbbköltöző egyetem 
alkalmazásában került Pécs-
re. 1928-1930 között Witten-
bergben végzett kutatást, 
majd Bécsben és Berlinben 
tanult tovább. Hazatérve az 
Országos Széchényi Könyv-
tárban vállalt munkát. 

Dr. Asztalos Miklós számos ifjúsági szervezet tagja volt.               
A Bartha Miklós Társaság első elnöke, utóbb pedig a gróf Teleki 
Pál elnöksége és eszmei irányítása alatt álló Erdélyi Férfiak 
Egyesülete Jancsó Benedek Társasága ügyvezetője lett. 1931 
végén vette feleségül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
végzett Kócsy Erzsébetet, a tehetséges erdélyi költő, Dsida 
Jenő egykori múzsáját. A kisebbségi kérdés egyik jelentős 
szakértőjévé vált dr. Asztalos Miklós egy sikertelen országgyű-
lési választást követően az OSZK kirendeltjeként 1938-ban 
került a Miniszterelnökségre, ahol sajtó- és rádióhír elemzé-
sekkel foglalkozott. 

Ugyanebben az évben mutatta be a Nemzeti Színház a 
Farkaskaland című történelmi drámáját, amivel szinte berob-
bant a színpad világába. A 8 bemutatott darabja közül 1939-
ben az Altergo című történelmi vígjátéka hozta meg neki a 
nemzetközi elismerést, ami Európa színpadain több mint 2500 
előadást ért meg. 1941-ben Egy éjszaka Erdélyben címmel meg 
is filmesítették. Ez lett az első magyar alkotás, ami a velencei 
biennálén díjat nyert. Ezzel elkötelezte magát a film világával 
is. Összesen 14 filmjét mutatták be 1940-1943 között. 

A sikerei csúcsán, 1942-ben került a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium színházzal és filmmel foglalkozó ügyosztályára, 
ahol egyben Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter állandó be-
szédírója is lett. A hivatalát az 1945-ös evakuálás alkalmával 
sem hagyta el, hanem egészen Salzburgig követte. Csánky Dé-
nes kormánybiztos mellett részt vállalt a magyar műkincsek 
megmentésében. A hazatérése után mindezért B-listára he-
lyezték. Munka- és jövedelemnélkülivé válva a családja fenn-
maradását a felesége által az otthonukban működtetett magán 
zeneiskola biztosította. (A növendékek között megtalálható 
volt pl. Czeizel Endre is, a neves orvos-genetikus.) 

A kisemmizésük és a Körösladányba való kitelepítésük 
okozta iszonyatos csapás ellenére igyekeztek mindent megten-
ni a talpon maradásért. Lelkileg nyújtott vigaszt, hogy – mint 
Asztalos írja is – „a falu népe inkább rokonszenvvel és sajnál-
kozással kezelt minket”. A családfenntartó továbbra is zeneta-
nárként dolgozó dr. Asztalos Miklósné, mindenki Böske nénije 
maradt. A szűkös jövedelmüket az anyós kevéske nyugdíja, 
valamint a házaspár református és katolikus templomban való 

orgonálásáért kapott tiszteletdíja egészítette ki. 
Az 1953-ban feloldott kitelepítések után a dr. Asztalos 

házaspárnak már nem volt hová mennie. Bár fölvetődött egy 
Szentendrére való költözés gondolata, végül mégis 
Körösladányt választották állandó lakhelyül, az addig szövő-
dött ismeretségek miatt. Anyagi megerősödésükhöz az író Ve-
res Péter járult hozzá. A 60-as évek elején a feleségével együtt 
látogatott el Körösladányba, mely találkozás után elintézte, 
hogy a „körösladányi remete” a Művészeti Alap járadékát él-
vezhesse. Újabb kedvező fordulatot jelentett, amikor a 64 éves 
dr. Asztalos Miklós 1963-ban a helyi kultúrházban álláshoz 

jutott, ahol hat esztendőn 
keresztül irányította a telepü-
lés amatőr színjátszóinak 
munkáját. Összesen 22 dara-
bot rendezett, melyek közül az 
egyiknek, A szomorú királyfi 
című mesejátéknak a szerzője 
is volt. 1966-tól népművelői 
feladattal is megbízták. TIT 
előadásokat, író-olvasó talál-
kozókat szervezett, az iskolá-
soknak illemtanórát tartott, 
míg a gimnázium magyar órá-
in azokról a tananyagban sze-
replő írókról mesélt, akikkel 
személyes, illetve baráti kap-
csolatban állt. 1967-ben a 
munka-helyéhez közeli ún. 
Gyulai-féle házba, Szentannai 
Pálékhoz költöztek albérletbe, 
a Petőfi tér 9. szám alá. 
Anyagi okokra hivatkozva 

azonban 1969-től már nem járulhatott hozzá dr. Asztalos Mik-
lós tevőlegesen Körösladány kulturális életének formálásához, 
megszüntették a munkakörét. 70 évesen így újra kisemmizett-
nek érezte magát. Változást jelentett, hogy 1970-ben Papp 
Andrásékhoz kerültek a Kossuth utca 11. szám alá, ahol nem-
csak otthonra, hanem családra is leltek. A visszaemlékezései-
vel, iratai rendezésével foglalatoskodó Asztalost mind többen 
keresték föl. Míg a hajdani kolozsvári iskolatárssal, Passuth 
Lászlóval, a neves íróval levelezés útján tartott kapcsolatot, 
addig meg-meglátogatta őt a régi barát, Benda Kálmán törté-
nész. Eljött a szintén történész Dümmerth Dezső is, akivel 
gyermekkorában találkozott utoljára. 1973-ban járt nála elő-
ször Pomogáts Béla irodalomtörténész, hogy aztán az évek 
hosszú során többször visszatérhessen hozzá. Vendégük volt 
még a Dsida-kutató Csiszér Alajos is, hogy az újabb munkájá-
hoz gyűjtsön adatokat. 

Dr. Asztalos Miklóst 1982-ben érte az igazán nagy tragé-
dia, amikor elvesztette a jóban-rosszban kitartó feleségét. Há-
rom évvel később még érzett magában annyi erőt, hogy újabb 
visszaemlékezésbe kezdjen. Azonban az első lap aljára sem ért, 
amikor rosszul lett s hosszas szenvedés után, 1986. február 
23-án meghalt. A temetésén a régi barát, Benda Kálmán aka-
démikus tartott búcsúbeszédet.  

Igazán szomorú, hogy a két világháború közötti korszak 
kiemelkedő alakjának a művei mára jószerivel ismeretlenek a 
nagyközönség előtt, miként a történeti és irodalomtörténeti 
kiadványok is méltatlanul megfeledkeznek róla. Körösladány 
lakossága azonban mélyen a lelkébe zárta a feleségével együtt 
azt a nagy formátumú egyént, akinek pályafutása még fölszálló 
ágban, befejezetlenül ért véget, s aki közéjük csöppenve, a 
maga egyszerűségével vált földijükké. Az emléke előtti tisztel-
gésül a körösladányi művelődési ház 1991-ben, halálának 5. 
évfordulóján vette föl dr. Asztalos Miklós nevét, 2006-ban pe-
dig Körösladány posztumusz díszpolgárává is megválasztották. 
Történt mindez annak szellemében, hogy sem a személye, sem 
a munkássága ne halványuljon el teljes egészében. Az évfordu-
lók kapcsán rendezett megemlékezések sorozatában idén a 
városi könyvtár szervezésében kerül megrendezésre egy városi 
ünnepség, míg a helytörténeti gyűjteményben dr. Asztalos Mik-
lós életútját bemutató kiállítás tekinthető meg. (Kazinczy István) 

115 éve született a kitelepítettből  
körösladányivá lett dr. Asztalos Miklós 

Dr. Asztalos Miklós színjátszói körében 



Sok sikert kívánunk az életben a  Tüköry Lajos Általános Iskola                 
és  Művészeti Iskola ballagó diákjainak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A ballagók névsora: 
8. a: Barta Nikolett, Blezsán György, Földi Dávid, Földi Sándor, Gyenge Sándor Máté, Jónás Dominika, Kardos Klaudia,  
Kardos Laura Diána,  Krám Tibor, Maczák Cintia, Molnár László, Nagy Bianka, Pap Dániel, Skribek Adrienn, Szeleczki Regina, 
Szeljak Martina, Szücs Vanda, Virág Alexandra. Osztályfőnök: Szabó László.  
8.b: Balogh Roland Viktor, Bögre Beatrix, Czocher Martin, Dávid Csilla Renáta, Domokos Szabolcs Bence,  
Gyaraki Fanni Katalin, Kálmán Péter, Kovács Dániel, Kozák Emese, Kozák Júlia, Marton Bettina, Mihály Szabolcs,  
Nagy Dávid Lajos, Nagy Lajos, Nánási Zsuzsa, Rövid Júlia, Szitás Lili Fanni, Tóth Alexa, Tóth Róbert Imre, Turbucz Ákos.               
Osztályfőnök: Sántáné Illés Vilma. 
8.e:  Balogh Ágota. Osztályfőnök: Láncziné Krivanek Veronika. 

Iskolánk két pedagógusa, Jámbor Lajos, és Horváth 
Tamás  idén januárban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Te-
hetség Program keretén belül. Vállalt céljuk volt, hogy a ti-
zenkét, fizika-természettudományos tehetséggondozásban 
részesülő 7-8. évfolyamos diákot kiképezzék a csillagászat 
alapjaira. Nem kis örömükre a nyertesek között találták ma-
gunkat, és megkezdhették az előkészületeit az NTP-MTI-13-
0176 számú projektnek. A pályázat tematikáját úgy építették 
fel, hogy az elméleti és gyakorlati ismereteket mintegy 60 
órában sajátítsák el a tanulók. Az ismeretanyag a következő 
fő elemekből állt:  a távcső története; az EQ6-os mechanikára 
telepített Newton 250/1200-as távcső összeszerelése; pólus-
ra állás, pozicionálás; égi objektumok felkutatása, fotózása; 
az elkészült fotók digitális „tisztítása”; karbantartás, 
jusztírozás. 

A feladatok sok szempontból is összetett és sajátos 
jegyeket hordoztak magukban. A technikai feltételek adottak 
voltak, illetve menetközben javultak. Városi összefogással 
éppen egy éve sikerült megvenni a fentebb leírt, remek minő-
ségű távcsövet, amely a Körösladányi Gyermekekért Alapít-
vány tulajdonában van. Az alapítvány az iskola rendelkezésé-
re bocsájtotta azt, és újabb adományoknak, pályázatoknak 
köszönhetően sikerült további kiegészítőkkel is felszerelni. 
Ezek segítségével a vizuális élmény digitális fotók formájában 

tartóssá és megoszthatóvá tehetők. A projekt sajátos volt a 
tekintetben is, hogy a gyakorlati feladatok végrehajtásának 
egy jelentős része a szabadban, az időjárás viszontagságai-
nak kitéve történt. Optikai távcsővel égi objektumokat keres-
ni, fotózni csak tiszta légkörben, felhő- és szélmentes időben 
lehet. E tekintetben az idei tavasz, korai nyár nem fogadta 
kegyeibe a lelkes kis csapatot. Mind a tizenkét gyermek kivá-
lóan helyt állt. Lelkesen vették a számukra is újszerű, életko-
rukhoz és előképzettségükhöz képest összetett, bonyolult 
akadályokat. Olyan ismeretekre tettek szert, amely – tudomá-
sunk szerint – nem csak a járásban, de a megyénkben is 
egyedül álló, sőt, azon sem volnánk meglepve, ha kiderülne, 
országosan is úttörő volt a vállalkozásuk. 

Az érintett tanulók így megszerzett ismereteit iskolá-
juk által kiállított oklevéllel ismerték el. A program résztve-
vői: Baliga Márk, Balog Mihály, Keresztesi Márk, Kiu Sándor, 
Rudner László 7., Barta Nikolett, Domokos Szabolcs, Kovács 
Dániel, Szűcs Vanda, Tóth Alexa, Turbucz Ákos, Virág Ale-
xandra 8. évfolyamos tanulók, valamint Kovács Mária, a  
program gazdasági felelőse, Kardos Zsolt 11. évfolyamos gim-
náziumi tanuló, a program szakmai vezetője, Horváth Tamás 
informatika tanár, a program számítástechnikai hátterének 
felelőse, Jámbor Lajos fizika tanár, a projekt vezetője. 

                                                                       Jámbor Lajos  

„Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok…” 



 A Körösladányi Alapfokú Mű-
vészeti Iskola társastánc tanszaká-
nak legeredményesebb táncosai má-
jus 21-29 között az angliai 
Blackpoolban vehettek részt a 89. 
Blackpool Táncfesztiválon. A magyar 
táncosok közül csak nagyon kevesen 
jutnak el erre a világhírű fesztiválra. 
A művészeti iskola táncosai az Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett sikeres pályázatnak és 
Körösladány Város Önkormányzatá-
nak támogatásával vehettek részt a 
rendezvényen.  Az iskola 4 párosát 
három tréner és egy táncpedagógus 
kísérte el a megmérettetésre, melyet 
intenzív felkészülés előzött meg. A 
kiutazás, a szállás és a nevezési díj 
összköltsége 2.260.000,- Ft volt. A 
kiutazók az önköltséget vállalva tud-
tak részt venni a versenyen. Május 
21-én este szállt fel járatunk Man-
chesterbe, majd vonattal utaztunk 
Blackpoolba, a tánc fővárosába. A 
késői érkezés ellenére másnap izga-
tottan keltünk, hiszen táncosaink 
aznap mindannyian parkettre léptek. 
A verseny helyszíne a Winter Gardens 
bálterme - amely önmagában is lélegzetelállítóan gyönyörű -  
telve volt szebbnél szebb ruhákkal.  Több mint 300 páros gya-
korolt a parketten. Táncosaink izgatottan várták, hogy elkez-
dődjenek a  versenyek. Nagyon élvezték, hogy a világ legjobb-
jaival táncolhatnak. (Magyarországon egy átlagos táncverse-
nyen maximum 15-20 páros, míg Blackpoolban 300, vagy akár 
több páros is parkettre lép egy-egy kategóriában.) 
 Eredményeink: Beinschródt Tibor Márk – Bondár Dóra                   
„Rising Star” standard: 172. hely, „Rising Star” latin: 315. hely,                  
„Under 21 Years” latin: 132. hely. Kézsmárki János - Tóth Vivi-
en: „Rising Star” latin: 264. hely, latin: 202. hely. Czibulka Alex 
György – Hajdú Andrea „Rising Star” Standard: 138. hely, 

„Rising Star” latin: 285. hely, „Under 21 
Years” latin: 173. hely, „Under 21 
Years” Standard: 91. hely. Tóth Bence 
Ákos – Karcagi Laura: „Rising Star” 
latin: 244. hely, „Under 21 Years” latin: 
112. hely. 
 A verseny légköre, aurája, a 
nagy létszámú közönség teljesen magá-
val ragadta a nézőket és a versenyzőket 
egyaránt. Táncosaink találkozhattak 
több híres világbajnokkal, a tánc atyjai-
val.             A kísérő táncpedagógusok 
(Bögre János, Jenei Éva Evelin, Juhász 
Ágnes) részt vettek a híres BDF Kong-
resszuson, amely egy olyan továbbkép-
zés, melyet régi és jelenlegi világbaj-
nokok, a világ legjobb tanárai, trénerei, 
táncosai tartottak. Ez szintén fantaszti-
kus élmény volt.  A versenyzés közben 
egy kevés szabadidő is jutott. Többször 
voltunk a tengerparton, és megnéztük a 
város nevezetességeit is. A legnagyobb 
élményt  mindenképpen a május 28-i 
Professzionista Latin verseny nyújtotta 
számunkra. A Winter Gardens bálterme 
a vastapstól, a szurkolástól volt hangos. 
A rengeteg ülőhelyen túl a terem mind-
három szintjén, az utolsó négyzetméte-

ren is állt néző. Leírhatatlan élményben volt részünk, amikor a 
profi latin döntő zajlott. Hamar eljött a hazautazás napja. Fá-
radtan, de életre szóló élménnyel, tapasztalattal és hatalmas 
motiváltsággal térhettünk haza.  
 Ezúton is szeretnénk megköszönni a pályázat kiíróinak 
és  Körösladány város önkormányzatának a lehetőséget és a 
támogatást.  
Köszönjük a szervezésben nyújtott segítséget Nagy Erika isko-
latitkárnak, valamint a szeghalmi tankerület munkatársainak.  
                                                                            

          Bögre János 

 Folytatódik a hagyomány.  
 A Rockenbauer Pál Természetbarát 
Kör immár ötödik alkalommal rendezi meg a 
Sárrét Teljesítménytúrát. Az eseményre 
ezúttal is szeptember második szombat-
ján, 2014. szeptember 13-án, a Népi 
ételek főzőversenyével egyidőben kerül 
sor. Az útvonal az általános iskolánál, az 
egykori Wenckheim-kastélynál kezdődik 
és végződik, többször érintve az Alföldi 
Kéktúra útvonalát. Az alföldi táj minden szép-
ségében részünk lehet, ha vállalkozunk a bejá-
rására. A gyalogtúrák idei nyomvonala az előző 
évekhez képest nem változott. A 15 és a 30 
km-es gyalogtúrák mellett negyedik alkalom-
mal írunk ki Körös körül néven egy 71 km-es, 
és elsősorban az ifjabb korosztály igényének 
engedve egy 36 km-es MTB túrát is. A hosz-
szabb táv nyomvonala kis mértékben  módo-
sul, viszont teljesen új lesz a Körös-körül 30. 
Harmadik alkalommal ezúttal a pillangó alakú 
pálya másik szárnyán kell majd végighaladni. 
Elkészült ugyanis Körösladányt Szeghalommal 
összekötő kerékpárút, így a forgalmas 47-es  

 
számú főút veszélyei minimálisra csökkentek. 
Igaz, hogy Körösladány és Dévaványa között 
egy néhány kilométernyi szakaszt még közfor-
galmú úton kell megtenni, de figyelmes közle-
kedéssel ez a fiatalabb korosztály számára is 
megoldható. A változtatást éppen az indokolta, 
hogy a gyerekek számára kialakított útvonal 
nehézségét csökkentsük. 
 Díjazás: Minden távon a szintidőn belül 
beérkező leggyorsabb résztvevőnek kerámia-
bögre, minden célba érkezőnek kitűző, emlék-
lap. Nevezési díj: mindkét távon 600,- Ft/fő. 
Tényleges táv: Sárrét 15: 18 km; Sárrét 30:      
30 km; Körös körül 70: 71 km, Körös körül 30: 
36 km. 
Szintidők: Sárrét 15: 4,5 óra; Sárrét 30:                    
7,5 óra; Körös körül 70: 6 óra, Körös körül 30: 
2,5 óra. 
A túra honlapja: http://kisskaroly.fuzestv.hu 
A legfrissebb információk a túra Facebook 
oldalán (http://gyar.eu/aFM) követhetők nyo-
mon.                                      
     (Kiss Károly) 

A Körösladányi Alapfokú Művészeti Iskola táncosai                                     
a világ legnagyobb és legrangosabb táncversenyén 

Sárrét Teljesítménytúrák ötödször Nyári túraprogramok            
  
 Nyáron sem maradnak programok nélkül 
azok, akik kimozdulnának a lakásból és csatlakoz-
nának a természetbarát kör kis bakancsosaihoz. 
Tervezett túráink: 
- Június 21. vagy 22.: kerékpártúra (kb. 40 km) 
- Július 11. vagy 12.: éjszakai túra. 
- Augusztus 10: vízitúra (Újiráz - Szeghalom) 
- Augusztus 22-23.: Fighter's Run, Póstelek 
  (http://www.fightersrun.com/informaciok) 
A programokra nemcsak általános iskolások jelent-
kezését várjuk, de túljelentkezés esetén (vízitúra, 
Fighter’s Run) ők előnyt élveznek. 
Az érdeklődőket arra kérjük, figyeljék a 
Rockenbauer Pál Természetbarát Kör facebook 
csoportjának híreit!  (http://gyar.eu/a56) 

Őszi program előzetes 
- Szeptember  6. (szombat):  
  Ladányiak Találkozója (Jászladány) 
- Szeptember  13. (szombat): 
  Sárréti Népi Ételek Főzőversenye 
- Szeptember 27. (szombat):  Idősek világnapja 
- Október 23. (csütörtök): Városi ünnepség 
- Október  31. (péntek):          
  Halottak napi városi megemlékezés 
- November 8. (szombat): Ladányi Disznótoros 

https://mail.korosladany.hu/owa/redir.aspx?C=wIWazhFdnUKkiAjINYlDtfpjt9nmVNFIXXpq1kP8WN5JMYrJBJg25OXG7vkxOdQT5jBJzYaW2Zw.&URL=http%3a%2f%2fgyar.eu%2fa56�


 Iskolánk művészeti tagozata Művészetek hete címmel 
nyújtott be pályázatot a Nemzeti Tehetség Program kiírására, 
melyen 1,5 millió forint támogatást nyertünk. A tervezett 
programokat júniusban, a tanulmányi időszak lezárása után 
valósítjuk meg, három tanszak (képzőművészeti, társastánc 
és színjáték)  50 tanulójának bevonásával.  A képzőművészeti 
tanszakon a kiválasztott tanulók megismerkednek egy új 
festőalappal, a vászonnal, melyre akril temperával 
mandalákat festenek. A társastánc tanszak tanulói intenzív 
szakmai tréningen vesznek részt, amelyen vendégtanárok is 
tanítanak. A színjáték tanszak kiválasztott tanulói pedig Lá-
zár Ervin Csodapatika című meséjét dolgozzák fel. A progra-
mok záró rendezvényén a szülők, pedagógusok és az érdeklő-
dők betekintést kaphatnak a tanszakok tevékenységébe, 
munkájába, megtekinthetik az elkészült alkotásokat, a szín-
darabot, a táncprodukciót.  A programokon túl a táncosok 
formációs ruhát, a képzőművészet és a színjáték tanszakosok 
eszközöket és anyagokat kapnak.  (Sas Éva) 
 

 Idén áprilisban a városi könyvtárban ismét megren-
dezték az alsós versmondó verseny, melyen 44 tanuló vett 
részt. A zsűribe nyugdíjas kollégákat is hívtunk. Molnár 
Imréné (Babuci néni), Petri Jánosné (Eta néni), Nagy 
Istvánné (Margó néni) mellett Novákné Nagy Mariann óvópe-
dagógus és Hangai Lilla értékelték a versmondókat. Mint 
mindig, most is nehéz volt a zsűri dolga, mivel a gyerekek 
nagyon szépen adták elő a verseiket. Évfolyamonként érté-
keltük a verseket, az első három helyezett tanuló oklevelet 
kapott, a többiek emléklapot. (Papp Lászlóné – Pápáné 
Stempely Erika) 
  

 Iskolánk tanulói az április közepén Szeghalmon meg-
rendezett Területi Elsősegélynyújtó versenyen első helyezést 
értek el.  A csapat tagjai: Skribek Adrienn, Szitás Lili, Tóth 
Alexa, Molnár László, Tóth Róbert 8. osztályos tanulók voltak. 
Felkészítő tanár: Szabóné Gombos Orsolya. 
  

 Tóth László  a Budapesti Sport Iroda egyik  futónagy-
követe, akinek vezetésével Békéscsabán rendszeresen  szer-
veznek közös futásokat, futóversenyeket. Célja, hogy min-
denki számára elérhető közelségbe hozzák a mozgás örömét. 
Legutóbb április 14-20 között „Megye futás 2014” elnevezésű 
program keretén belül a „futás hírnöke”-ként kísérőivel kör-
befutotta Békés megyét, 23 települést érintve. Az esemény 
célja a futás és az egészséges életmód népszerűsítése, továb-
bá olyan személyek keresése, akik a későbbiekben is szervez-
nének közös futásokat, futócsoportokat. ( Az esemény webol-
dala: http://gyar.eu/ayP )  A csoport Körösladányon is átha-
ladt, ahol a rövid pihenő alatt beszélgetést folytattak a foga-
dásukra megjelentekkel. A frissítés után 9 vállalkozó tanu-
lónk, Egeresi Lajos, Kanalas György, Kálmán Mihály, Köleséri 
Dominik, Kurucsó Laura, Rudner László, Szabó György, Sze-
keres Richárd, Szurovecz Zoltán és Kiss Károly tanár csatla-
kozott a csoporthoz és együtt futottak a következő állomásig, 
Köröstarcsáig.  
 
  Május 8-án rendeztük meg a Dr. Asztalos Miklós Műve-
lődési Házban a „Sárrét legjobb történészei” tanulmányi ver-
senyt, melyen hat iskola diákjai mérték össze tudásukat: Kos-
suth Lajos Ált. Isk. (Füzesgyarmat), II. Rákóczi Ferenc Ált. 
Isk. (Bucsa), Ványai Ambrus Ált. Isk. (Dévaványa), Benka 
Gyula Evangélikus Ált. Isk. (Szarvas), Tildy Zoltán Ált. Isk. 
(Szeghalom) és a Tüköry Lajos Ált. Isk. (Körösladány). A ver-
seny az 5., 6., 7. és 8. évfolyamon egyszerre zajlott. A tanulók 
3 fős csapatokban dolgoztak. A gyerekek öt feladattípust 
oldottak meg: teszt, kronológia, térkép, keresztrejtvény, ki-
vetített képek felismerése és logikai összefüggés keresése 
köztük. Értékelés évfolyamonként történt. A következő ered-
mény született.  
5. évfolyam  1./ Bucsa, 2./ Szarvas,  3./ Szeghalom.                            
6. évfolyam  1./ Füzesgyarmat , 2./Bucsa, 3./ Dévaványa  
7. évfolyam  1./ Füzesgyarmat, 2./ Körösladány (Moósz Lau-
ra, Lánczi Máté, Rudner László), 3./ Bucsa. 
 8. évfolyam 1./ Körösladány (Blezsán György, Kovács Dániel, 
Tóth Alexa), 2./ Szeghalom, 3./ Dévaványa. A legjobban sze-

replő iskola vándorserlegét Bucsa kapta (Horváth Zoltánné) 
 Az idei tanévben - az óvoda-iskola átmeneti program 
részeként - május 9-én emlékeztünk meg a Madarak és fák 
napjáról a nagycsoportos óvodásokkal,  az elsős és a másodi-
kos gyerekekkel. Az óvó nénikkel az osztályokban tanító pe-
dagógusokkal és a nyugdíjas kollégákkal karöltve, színes 
programokkal készültünk. A programot az 1. b osztály közös 
versmondással kezdte, majd a 2. b osztály táncos műsora 
következett. Ezután a gyermekek csapatokba osztva 8 állo-
máson keresztül változatos feladatokat hajtottak végre, míg 
a többiek kézműves foglalkozáson vettek részt. 
A program szervezői: Földi Erika, Török Éva és Vinnai Kriszti-
na voltak. 
 

 Május 18-án rendeztük meg a  Városi Gyermeknapot.   
A résztvevők sokféle programban vehettek részt. 
Kézműveskedhettek, fejlesztő-, ügyességi-, sportjátékokban 
vehettek részt, karaokézhattak, paintballozhattak, megkós-
tolhatták a kenyérlángost és a palacsintát. A program zárása-
ként Hevesi Imre és a Zűrzavar zenekar koncertjén szórakoz-
hattak. A rendezvény szervezői, lebonyolítói és támogatói 
Körösladány Város Önkormányzata, a Tüköry Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Zöldág 
Napköziotthonos Óvoda, a Dr. Asztalos Miklós Művelődési 
Ház, az Őszikék Nyugdíjasklub, a Paintball Sportegyesület, és 
a Családsegítő Szolgálat voltak. 
 

 Kétszeri halasztás után május 25-én nekiindultunk a 
tájékozódási túránknak. Egy természetközeli környezetben 
élő ember alapkompetenciája, hogy képes legyen térkép 
alapján eligazodni, szükség esetén akár tájoló segítségével. 
Az eredetileg áprilisban tervezett túra ekkorra erdei bátor-
ságpróbává avanzsált, tekintettel az időközben kialakult te-
kintélyes méretű és mennyiségű aljnövényzetre. Az előző 
éjszakára tervezett Holdfénytúrát az eső meghiúsította, de 
egy bátorságpróba esetén, minél rosszabb … annál jobb … 
Nem volt egyszerű szemerkélő esőben, vizes fűben, nemrit-
kán méteres csalánok között végigmenni, de „ami nem öl 
meg, az erősít”, így ez nem lehetett akadály.   
A csapatoknak az útvonalon elhelyezett 21 tábláról kellett 
összegyűjteni a megadott betűket, amelyeket a célban szá-
mokká dekódoltak, majd a szabály megállapítása után a 
számsorozat következő 3 tagját kellett megállapítani. Másik 
feladatként az útvonal két pontjának távolságát kellett meg-
határozni lépték alapján. Oda kellett figyelniük, hiszen az 
adott útvonalrészlet 4 térképszelvényből állt, és a léptékek 
sem voltak azonosak. Noha volt hivatalos eredményhirdetés 
is, de aki ezt a 10 km-t ilyen körülmények között leküzdötte, 
és a feladatokat megoldotta, már győztesnek tekintheti ma-
gát.  
A túra képei megtekinthetők: http://gyar.eu/aC4 
A résztvevők: "Kiss-Karikák" csapat: Téren Kinga, Téren Lili, 
Szűcs Vanda, Tóth Alexa,  "Májúzsu" csapat: Tóth Márta, 
Nánási Zsuzsa, Rövid Júlia, "Lordok" csapat: Köleséri 
Dominik, Rudner László, Baliga Márk. Szervezők, közreműkö-
dők: Gombos Orsolya, Kissné Kovács Anna, Sántáné Tóth Éva, 
Kiss Károly. Köszönetet mondunk támogatóinknak, 
Körösladány Város Önkormányzatának, a Körösladányi Gyer-
mekekért Alapítványnak, Szíjjártó István erdésznek, Szatmá-
ri Gábor mezőgazdasági vállalkozónak és a Füzes TV Kft-nek.  
                   (Kiss Károly) 

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Művészeti Iskola hírei                               

        

SIKERSOROK                                

 Id. Kis Károly a "Mosolyvirág" Nagycsaládosok   Deb-
receni Egyesülete által kiírt Életmese pályázatra írt elbeszé-
lésével a 33 éven felüliek kategóriájában II. helyezést ért el. 
A díjátadó ünnepségre a Magyar Parlament Vadásztermében 
2014. június 12-én került sor.  A díjakat dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes ünnepélyes keretek között adta át. 
Id. Kis Károly sikeres pályázata elolvasható az alábbi linkre 
k a t t i n t v a :  h t t p : / / k o r o s l a d a n y . h u / l e t o l t e s /
Eletmese2014.doc  

http://gyar.eu/ayP�
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http://korosladany.hu/letoltes/Eletmese2014.doc�
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Erdei óvoda 2014. 
 Erdei óvodai programunkat 2002-ben egy nyertes pályázat-
nak köszönhetően indíthattuk  el. A természet megismeréséhez szük-
séges eszközöket beszereztük: messzelátókat, mikroszkópokat, na-
gyítókat. Az   eszközállományunk  az évek során - több nyertes pályá-
zat jóvoltából - folyamatosan bővült.  Az erdei ovi ideje minden 
év  június  első hete, melyet az iskolába készülő nagycsoportosoknak 
szervez óvodánk környezetismereti munkacsoportja. Az önkormány-
zatnak köszönhetően 5 napig az óvodásoké az erdőben levő vizügyi 
ház. Idén 25 óvodás, 3 óvónő és egy pedagógiai asszisztens vett 
részt a programban. Az első napon a szálláshelyünkhöz közel eső 
erdőrészeket fedeztük fel. Vendégek voltunk az erdőben, tehát hal-
kan beszélgettünk. Meghallgattuk a madarak énekét, fészkeket keres-
tünk a fák lombja között. Meglátogattuk a vadászházat, ahol trófeá-
kat nézhettek meg a gyerekek. Kirándultunk a dévaványai túzokre-
zervátumba, ahol a Sárrét növény- és állatvilágával ismerkedtünk. 
Láttunk réti sast, tőkés récét, bíbicet és héját. Bejártuk a tanösvényt, 
ahol olyan nádkunyhókat láthattunk, amilyenekben a régi sárréti 
emberek laktak. Az elkerített füves részen megláthattuk a túzokokat. 
A kilátóba is felmásztunk, ahonnan  jól látható volt a bivalycsorda, 
ahogyan legeltek, vagy éppen dagonyáztak a sárban.  Megnéztük a 
többi állatot is, a galambokat a dúcukban, a mangalicákat, a szürke 
marhákat, a ludakat, a kecskéket, a juhokat, és a fecserő kacsákat 
is.  A harmadik   napon a gátra, a híd alá, a Körös partra és a nádas-
hoz mentünk kirándulni.  Lehetőségünk nyílott  arra, hogy az apró 
rovarokat a természetes élőhelyükön, a rövid időre befogott néhány 
példányt a nagyítós bogárnézőkében figyeljük meg.  A gát nagyon 
gazdag virágokban, azt is gyűjtöttünk csokorba. A gátról jól meg 
tudtuk közelíteni az erdőnek azt a részét, ahol nemrégen facsemeté-
ket ültettek. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy a fák hasznáról és 
az új fák ültetésének fontosságáról beszélgessünk. A mozgásigény 
kielégítésére a gyerekek legurulhattak a gátról, és jó erőpróba volt az 
is, ahogy felfele futottak a gátra, vagy lefelé lassan jöttek. Túránkon 
először a Sebes-Körösön átívelő híd alá mentünk. Itt mindig nagyon 
sok fecske fészkel, olyan magasan, hogy csak a messzelátókkal tud-
tuk megfigyelni őket. Közben beszélgettünk a költöző madarakról. 
Csukott szemmel hallgattuk a forgalom zaját, feltartott kézzel jelez-
tük, hogy melyik irányból jön az autó. A következő állomásunk a 
nádas volt. Itt tőkés récék laknak nagy számban. A városunkban 
fészkelő gólyák kedvenc vadászterülete a nádas, ahol mindig megfi-
gyelhető 1-2 vadászó gólya. A nádas szélére érve „békaéneket” hall-
hattunk és láthattuk, ahogyan a békák ugráltak  a vízbe. A gyerekek 
is utánozták a békahangot, a békaugrást. A Körös-parton megfigyel-
tük a fűzfákat, a hatalmasra nőtt nyárfákat, gyönyörködtünk a szín-
pompás szitakötőkben. Igazi meglepetésként délután az egyik erdei 
ovis kislány vadász apukájával vadászkutya bemutatót tartott. Az 
Anka nevű kutya bemutatta, hogy hogyan keresi meg és jelzi a gaz-
dájának, hol a vad. Az érdeklődő gyerekek kosarat fonni is tanulhat-
tak, egy kosárfonó anyuka segítségével. Pénteken a vaddisznó-
rezervátumba kirándultunk. A vadász apuka vezette traktoron beme-
hettünk a vaddisznó-rezervátumba. Nagy élmény volt megfigyelni a 
vaddisznócsapatot: a kanokat, a kocákat és az egészen kicsi, csíkos 
hátú vadmalacokat.  Az élményeiket rajzokon örökíthették meg a 
gyerekek. Az erdei oviban  a gyerekek az öt nap alatt megismer-
ték  településünk környezetét, adottságait,  természeti értékeit, az 
erdőt a maga teljességében, osztatlanságában. Megtapasztalták, 
hogy az erdő egy életközösség , növények  és állatok sokfélesége.               
A jó levegő, a napfény, a csend, a nyugodt élettempó segítségével a 
gyerekek kikapcsolódtak, feltöltekeztek.  
        
       Elek Julianna 
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Mi helyben vagyunk! 

   

Látogatás Óbecsén,                         
a Than-testvérek szülővárosában 

 

 A Körösladányi Nadányi Társaság Turbucz Zoltán elnök vezeté-
sével  kirándulást szervezett Óbecsére, a Than-testvérek szülővá-
rosába. Az 1849-es szabadságharcban − Bem és Görgey seregében − 
mind az öt Than-fiú, nevezetesen Mór, Sándor, Ferenc, László és Károly 
részt vett, közben óbecsei házuk a szerbek kezére került. Világosról 
nagynénjükhöz, Lengyel Kálmánnéhoz (Lengyel Béla édesanyjához) 
menekültek Körösladányba, ahol Kiss Ferencz gyógyszertárában Károly 
a vegytannal ismerkedett, Mór pedig történelmi és helyi képeket fes-
tett ... 

 A  Nadányi Társaság tagjai  a rövid városnézés után az óbecsei 
városházán tájékoztatót hallhattak a település életéről, majd Glässer 
Erik helyi születésű szegedi gyógyszerészhallgató beszédét követően 
megkoszorúzták a városháza aulájában található Than Károly-
emléktáblát. Meglátogatták a város első, pravoszláv templomát és a 
római katolikus templomot.  Itt találhatók Than Mór híres, Szűz Mária 
mennybemenetele és Szent József c. festményei. Voltak a Dunát a 
Tiszával összekötő Ferencz József-csatornán épült zsilipnél. Fogadták a 
vendégeket a 2013-ban szépen felújított Than-emlékház kiállítási ter-
meiben is. Itt Than Mór festményeinek reprodukcióiban gyönyörköd-
hettek és megszemlélték Than Károly kémikus sikereit. Úton hazafelé a 
csoport megállt Zentán, és megtekintette a város gyönyörű főterét. 
A Nadányi Társaság tagjai újabb sikeres szakmai kirándulás emlékeivel 
gazdagodtak.       
                               Dr. Kata Mihály  
                                                                 prof. emer. 

      A kirándulás résztvevői a Than-emlékház előtt 
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