
 

 

 
 
 
 
 

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK                                             
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA                                                                     
XXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2015.  MÁRCIUS  

  

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit 
 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

167. évfordulója alkalmából rendezendő                                   
városi ünnepségre. 

 
Ideje: 2015. március 15.  
(vasárnap)  11.00 óra. 

Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 
 

Program: 
Köszöntőt mond 

Vetési Istvánné, 
a KLIK Szeghalmi Tankerület  igazgatója 

 
A Tüköry Lajos Általános Iskola irodalmi                      
színpadának és a Körösladányi Fülemüle                         

Népdalkör ünnepköszöntő  műsora 
Koszorúzás Tüköry Lajos mellszobránál 

                               
Mindenkit tisztelettel vár: 

Körösladány Város 
Önkormányzata 

 Őzek Körösladány határában   (Fotó: Kiss Róbert) 

 
36 kw-os napelemes rendszer                 

kiépítése körösladányi óvodában  
 
 Körösladány Város Önkormányzata 2014.                    
szeptemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program felhívására. Pályázatunk a KEOP-2014
–4.10.0/N-14-2014-0037 azonosító számmal rendelke-
zik.  
 A projektben szereplő fejlesztés a körösladányi                           
új óvoda villamosáram szükségletét napelemes rendszer 
segítségével állítja elő, így csökkentve az üzemeltetési                   
költségeinket.  
 A pályázati összeg 31.616.900,- Ft, a támogatás                    
összege 17.999.501,- Ft, önerő: 13.617.399,- Ft.   
A beruházás várható megtérülése 3 év. 
A megvalósulás várható befejezése 2015. december 31. 

 



 

- Az iskolai Háló-munkacsoport az elmúlt év augusztusában 
sikeresen pályázott a mentoráló intézményi működés kialakí-
tására kiírt pályázaton. Ennek megvalósulásaként minden 
hónapban betekintést nyerhetnek érdeklődő vendégeink - 
tankerületi munkatársak, környékbeli iskolák intézményve-
zetői és pedagógusai, valamint a partnerintézmények képvi-
selői - a Háló-program elemeibe és a munkacsoport tevé-
kenységébe.  A pályázat célja a módszertani modell adaptáci-
ójának elősegítése. Novemberben a program létrejöttéről, 
létjogosultságáról és az adaptáció feltételeiről hallhattak 
előadást Kálmán János intézményve-
zetőtől és Veress Erzsébet pszicholó-
gustól.  Decemberben a 6.b osztály 
csoportos személyiségfejlesztő fog-
lalkozásán és az azt követő megbe-
szélésen vehettek részt a vendégek, 
melyet Veress Erzsébet és Bak Rená-
ta vezetett. Január 8-án  a program a 
„kéttanáros modell” bemutatásával 
folytatódott.  A környező települések 
iskoláiból meghívott pedagógusok, 
kollégáink és az SZMK elnöke két 
bemutató órán ismerkedhetett meg a 
modell elméletével és gyakorlatával. 
A gyerekek órái előtt vendégeink 
maguk is élményt szerezhettek a 
„kéttanáros” órán való részvételről. 
Ezt követően Bíró Julianna és Sántá-
né Tóth Éva  egy hatodikos matema-
tika órát, Varga Gabriella és Daruné 
Varga Mária tanárnők pedig egy ötö-
dikes magyar órát mutattak be. A 
rendezvény óramegbeszéléssel zá-
rult. Februárban vendégeinknek is 
lehetősége nyílott a módszer kipró-
bálására. 

- 2014. november 27-én  rendeztük 

meg az Arany János magyar verseny 
iskolai fordulóját, amire a felső                  
osztályos gyerekek jelentkezését 
vártuk. A kiírás szerint azokat a gye-
rekeket jutalmaztuk oklevéllel, akik elérték a 66%-ot.                          
A versenyen a  következő eredmények születtek:                                  
6. évf. I. Kádár István 6.a, II. Nagy Gábor 6.b.                            
7. évf. I. Sánta Boglárka Réka 7.c, II. Budai Zsanna 7.c.                 
8. évf. I. Török Diána 8.c, II. Moósz Laura 8.b, III. Baliga  
Márk 8.b és Rudner László 8.a. 

- A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács   
országos szépíró versenyt hirdetett meg, melynek iskolai 
fordulóját 2014. decemberében rendeztük. Versenyünk célja 
a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás, és a gyermekek 
pozitív megerősítése volt. A helyi fordulóra 39 tanulónk              
nevezett. 

- A PUSKIN KUCKÓ rajzpályázatot hirdetett KARÁCSONY ME-
SEORSZÁGBAN címmel. Az első ötven legszebb rajz között 
található Dajka Eszter (E/1) és Kotroczó Gabriella Erika 
(A/2) alkotása. A rajzokat Budapesten, a Puskin mozi galéri-
ájában állították ki. 

- 2014. decemberében és ez év januárjában két alkalommal 
járt nálunk Ásós Géza, a békési Kíra vendéglő tulajdonosa, 
aki a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
szervezésében esélyórákat tartott a     7. és 8. évfolyamnak. 
A roma származású fiatalember saját életét mesélte el a        
diákoknak, példaként arra, hogyha akar, akkor egy hátrányos 
helyzetű fiatal vagy egy roma diák is ki tud törni, sikeres 
életet tud teremteni. Ásós Géza hangsúlyozta a tanulás                

fontosságát. A gyerekek könnyen feloldódtak a  tanórákon, 
és kérdéseket is feltettek a sikeres vállalkozónak.                                  

- Január 17-én zajlott le a középfokú oktatási intézmények 

egységes központi felvételi vizsgája magyar nyelv- és iroda-
lomból, valamint matematikából. Iskolánkból 11 tanuló vett 
részt a megmérettetésen, amelyen magyarból 29,4,                   
matematikából 24,3 pontot értek el. (A maximális pontszám 
mindkét tantárgyban 50 pont volt.) Úgy gondoljuk, az elért 
eredményekkel nincs szégyenkeznivalónk.  

-Január 20-án a Kazinczy szépkiejtési 
versenyre 31 tanulónk nevezett. He-
lyezések: 5. évf.: I. Nyíri Ajsa Julian-
na, II. Tasi Szeréna, III. Csuvár Ákos. 
6. évf.: I. Herpai Mihály és Kovács 
Gabriella, II. Botos Brigitta, III.                        
Major Dóra Ildikó. 7-8. évf.: I. Fekete 
Anett, II. Sánta Boglárka Réka,                               
III. Szurgent Kimberli és Baliga Márk. 
 
-  A Mozaik Tanulmányi Verseny első 
négy fordulóján 13 tanulónk vett 
részt. Az utolsó, 5. forduló feladatait 
március elejéig oldják meg a gyere-
kek. Azt követően izgatottan várjuk, 
hogy kiket hívnak be Szegedre, a vég-
ső megmérettetésre. (A versenyben 
lévő tanulóink névsora: Rudner                   
Csaba, Kádár István, Kovács Dominik, 
Moósz Laura, Lipcsei Zoltán, Lipcsei 
Larissza, Horváth Szeréna, Görög 
Zsolt, Görög Anna, Katona Katalin, 
Piti Sára, Buzás Izabella és Tóth                
Tamás.) 
 
- Február 13-án a Bendegúz Nyelvész 
első, iskolai fordulóján  17 tanulónk 
(Dajka Eszter, Kecskeméti Dorka, 
Tóth Hanna, Tóth Leila, Tóth Tamás, 
Szántó Fanni Mária, Molnár Fanni 
Boglárka, Ujfalusi László, Szabó                

László, Tóth Janka, Széll Petra, Török Tünde, Jakubek Kitti, 
Szűcs Dorina, Dancs Ágnes Mária, Horváth Szeréna, Varró 
Máté) vett részt. A feladatlapok értékelése  Szegeden                  
történik.  
 

- Február 11-én a „Mentoráló intézményi működés kialakítá-
sára” benyújtott pályázatunk negyedik havi programját való-
sítottuk meg. Partnerintézményünk, a bucsai II. Rákóczi  
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezeté-
se és pedagógusai a Háló-program adaptációja keretében 
látták vendégül munkatársainkat. Elsőként Veress Erzsébet 
pszichológus és Bak Renáta pszichopedagógus vezettek egy 
csoportos személyiségfejlesztő foglalkozást a bucsai                   
negyedikesek részvételével. Ezt követően a vendéglátó iskola 
két pedagógusa próbálhatta ki a „kéttanáros modell”-ben 
való tanítást. A programot óramegbeszélésekkel zártuk, ahol 
a bucsai kollégáink kifejezték érdeklődésüket a Háló-
program és annak átvétele iránt. 
 
- Február 17-én rendeztük a városi könyvtárban az iskolai 
versmondó versenyt, melyen 28 felső tagozatos tanuló vett 
részt. Mindannyian szépen szerepeltek, igyekeztek átadni a 
versek hangulatát, az érzelmeket. Helyezések: 5. évfolyam: I. 
Kardos Levente, II. Nyíri Ajsa Julianna, III. Barna Boglárka. 
6. évfolyam: I. Téren Kinga Noa, II. Herpai Mihály, III. 
Almási Bettina. 7-8. évfolyam: I. Szurgent Kimberli, II. Feke-
te Anett, III. Egeresi Valentina.  A versenyen különdíjban 
részesült Baliga Márk 8.b osztályos tanuló.  

Iskolánk hírei 

2. 

Egy régi kép 



 

 

            Fotó: Kovács Goda József 
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                    2015. 02. 16. 

               KÖRÖSLADÁNY VÁROS                                                     

               ÖNKORMÁNYZATA 

 

             SAJTÓKÖZLEMÉNYE

   
VÉGÉHEZ KÖZELEDIK KÖRÖSLADÁNYBAN  

A VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK 
II. ÜTEME ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 

BŐVÍTÉSE 
 

A településen 2013. áprilisában került 

átadásra a munkaterület a kivitelező 

részére, a DA-AH Körösladány 2012 

Konzorciumnak, melynek tagjai a Duna Aszfalt Kft. és az A-HÍD Építő Zrt.  A beruházás 

kétmilliárd forintos teljes költségéhez az önkormányzat a projekt megvalósítására 

1,998 milliárd forint vissza nem térítendő EU-támogatást nyert a Környezet és Energia 

Operatív Program keretéből. A  kivitelezési munkák során több mint 11 ezer méter         

nyomóvezetéket fektetnek le, 20 155 méter gravitációs gerincvezetéket és tizenegy    

hálózati átemelőt építenek. Teljesen új szennyvíz tisztítómű létesül, napi 500 köbméter 

szennyvíztisztító kapacitással. 

 A szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzeme 2014. december 23-án sikeresen befejeződött. A telep 

biztosítani tudja a Vízügyi Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket. A próba-
üzemmel párhuzamosan megtörtént a régi, üzemen kívül helyezett műtárgyak és berendezések elbontása.                 

Elkészült az új belső úthálózat, a kerítés, továbbá befejeződtek a  tereprendezés és a parkosítási munkák is.                   

Megtörtént továbbá a szennyvíztisztító telep és az iszaptároló csarnok közötti út felújítása is. A telep kivitelezési 
munkái befejeződtek, s 2015. január 28-án megkezdődött a részműszaki átadás-átvételi eljárás. 

A szennyvízelvezető rendszer kivitelezése kapcsán a gravitációs és a vákuumos rendszer gerinc- és bekötőveze-
tékeinek építése, a nyomóvezetékek fektetése, valamint az átemelők építése gyakorlatilag befejeződött.                    

Egy rövid szakaszon van még hátra a gerincvezeték építése.  Mind a 10 darab közterületi átemelő, valamint                

a telepen található tisztított szennyvíz átemelő szerkezetépítése, továbbá gépészeti és elektromos szerelése                 
is befejeződött. Hátra van még a közterületi átemelők esetében a forgatási próbák, üzempróbák elvégzése.     

Jelenleg is zajlik a meglévő vákuum gépház rekonstrukciója, valamint a meglévő vákuumos rendszer monitoring 
hálózatának felülvizsgálata. 

Az elkészült szakaszok minősítése (kamerás vizsgálat, víztartáspróba, ill. nyomáspróba) is megtörtént,                

a szükséges javításokat a vállalkozó elvégzi.  
A felbontott utak burkolatának végleges helyreállítása tavaly ősszel megkezdődött. A végleges helyreállítási 

munkák - az aszfaltkeverő telep  téli leállást követően - várhatóan március elején folytatódnak. 
A  műszaki átadás-átvételi eljárásra és a projekt befejezésére várhatóan 2015. áprilisában kerül sor. 

 
Az elkészült tisztítóidomra jelenleg még nem lehet csatlakozni, erre majd csak az üzembe helyezést követően, 

külön értesítés után kerülhet sor. 

Körösladány Önkormányzata támogatást nyújt minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték építésé-
hez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosítja. A lakosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat 

(homokot, betont, csőidomokat) kell beszerezni. 
A környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében „az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló                    

közcsatornára nem köt rá, 1.800,- Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.” 

 
A munkálatokkal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:  

Polgármesteri Hivatal 6. iroda, Tóth Ferenc műszaki vezető-tanácsos 
E-mail: muszaki@korosladany.hu 

Tel. 06-66/475-170 
web: http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html 

mailto:muszaki@korosladany.hu
http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html


 

4. 

 

Az óvodai Háló-programról 
 
 „Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek 
nélkül valók, mint az angyalok. A mi örömünkre vannak a 
világon, hogy jobbá tegyék szívünket.”  (Dosztojevszkij) 
 
 2014-ben elkezdődött egy olyan folyamat az óvodá-
ban, amely jelentős változásokat idéz elő a gyermekek neve-
léséről kialakított eddigi szemléletben. Nem az alapvető 
szemléletek megváltoztatásáról van itt szó - hiszen minden 
óvodai dolgozó megfelelő ismeretekkel rendelkezik a gyerme-
kekkel való bánásmódról -, hanem ezen ismeretek, szemléle-
tek kiszélesítéséről, úgynevezett más megközelítéséről.  

2014-ben a körösladányi képviselő-testület döntött 
arról, hogy az iskolában már működő Háló-programnak teret 
enged az óvodában, majd a bölcsődében is. Ennek következ-
tében a nagycsoportos óvodások részt vehetnek - csoporton-
ként kéthetente - egy, az iskola pszichológusa és pszicho-
pedagógusa által tartott csoportos személyiség-fejlesztésen. 
Mit is tartalmaz egy ilyen foglalkozás? Játékokat. Olyan játé-
kokat, amelyek segítenek  a gyermekeknek abban, hogy saját 
magukat és társaikat jobban megismerjék. Elfogadják és rá-
ébredjenek arra, hogy közösségben tudják jól érezni magu-
kat. Elmondhassák bátran az egymással kapcsolatos érzései-
ket, érzelmeket közvetíthessenek egymás felé - legyen az 
pozitív vagy negatív. Tudják megbeszélni gyermeki - bár en-
nek ellenére, vagy talán épp ezért - igen komoly konfliktusai-
kat, amelyek esetleg az óvodai életük során keletkeztek.  

A rövidke egy óra alatt a szakemberek - óvónők, 
pszichológus, pszichopedagógus - más oldalról kapnak képet 
a gyermekek viselkedéséről. Fény derülhet olyan dolgokra is, 
amelyek fölött a mindennapokban a napirend szerinti műkö-
dés során esetleg elsiklik az óvónő, vagy talán nem is tulajdo-
nít olyan mértékű jelentőséget, amekkorára esetleg szükség 
lenne. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az óvónők nem 
jól végzik a dolgukat. Sőt! Évek óta érzékeljük azt a problé-
mát, hogy egyre nehezebb a gyermekek egyre különbözőbb 
személyiségét helyesen kezelni. Egyre több a családi problé-
mával érkező gyermek - csonka család, nevelt gyermek, stb. - 
akiknek a viselkedése jelentősen meghatározza az óvodai 
csoport légkörét. Emellett tisztában vagyunk azzal is, hogy 
minden gyermeknek - hivatalos határozattól függetlenül - jár, 
hogy egyéni és egyedi bánásmódban részesüljön, hiszen vala-
mennyi individum. Ezek megvalósítása komoly feladat, mely-
hez kimagasló szakismeret szükséges, mellyel rendelkezik az 
intézmény valamennyi óvónője, de a segítség mindig jó. Hoz-
zánk is jött egy komoly segítség, hiszen így már nem csak az 
óvónők, hanem a két külső - fent említett -  szakember közö-
sen foglal állást egy-egy gyermekcsoportról.  

Az így kialakított képet - szükség esetén egyéni 
megbeszélés alkalmával- vázolja az óvónő a szülőnek, aki 
igényelhet pszichológusi megsegítést. Emellett lehetőség van 
arra is, hogy a szülők - havonta egyszer egy fórumon - a pszi-
chológus és az óvónő jelenlétében elmondhassák – többnyire 
hasonló - gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat, meg-
éléseiket, melyeket ha úgy érzik, hogy nem tudnak helyesen 
kezelni, azok megoldásához tanácsot kaphatnak. 

Ma már nem számít kiváltságnak, sőt mondhatjuk,  
divatos dolog, hogy a sportolók, magasabb beosztású politi-
kusok mentális egészségéért személyi pszicho-terapeuták 
dolgoznak.      Szerencsésnek nevezhetjük az óvoda nevelő-
testületét, hiszen nekünk is lehetőségünk van havonta egy 
csoportos szupervízióra, amely hozzájárul ahhoz, hogy job-
ban megismerjük egymást és saját magunkat, megismerjük 
lehetőségeinket és esetleges korlátainkat, így járulva hozzá 
saját személyiségünk fejlesztéséhez, hiszen egészséges sze-
mélyiségű gyermekeket csak egészséges személyiségű fel-
nőttek képesek nevelni! 

  
                                  A Zöldág Óvoda Háló Munkacsoportja  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Egy réges-régi képeslap 

 
Tájékoztató 

 
 Városunkban ismét nagy gondot okoz a fejtet-
vesség elterjedése a gyermekközösségekben. Emiatt 
a napokban jelzőrendszeri értekezletet tartottunk, 
ahol a szakemberek megállapodtak a további teendő-
ket illetően. A probléma már olyan nagy méreteket 
öltött egyes családoknál, ami szükségessé teszi azt, 
hogy ne csak a közösségekbe járó fertőzött gyere-
kek, hanem családtagjaik is ellenőrizve legyenek. 
Ezért az elkövetkezendő időszakban az óvodában és 
iskolában rendszeres és fokozott tisztasági ellenőrzé-
seket fogunk tartani. A nagymértékben fertőzött, 
vagy több alkalommal kiszűrt gyermekek családtag-
jait is vizsgálni fogjuk, szükség esetén jelzéssel élünk 
az illetékes hatóságok felé (Gyámügyi Hivatal, Nép-
egészségügyi Intézet). Az elmúlt hónapok tapaszta-
latai azt mutatják, hogy egyre több azoknak a csalá-
doknak a száma, ahol a szülők nem végzik el felelős-
ségteljesen  a gyermek tetvetlenítését. Az ilyen gyer-
mekek, visszakerülve a közösségbe, újra és újra le-
fertőzik a környezetükben lévőket, akik egyébként 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy meg-
előzzék és megszüntessék a fertőzést.  
 Emiatt kénytelenek vagyunk - a törvények 
adta lehetőségekkel élve  - drasztikusabb módsze-
rekkel fellépni a gyermekeiket elhanyagoló családok-
kal szemben. 

    Tóth Józsefné                                                                                                 
           intézményvezető 

                                                                                                                        



 

 Ismét egy olyan köztiszteletben álló személyt 
vesztettünk el, aki sokat, nagyon sokat tett szeretett 
településéért, Körösladányért. 
  
 Elhunyt Dr. Kovács László, nyugalmazott körzeti 
főorvos.  
 
Tisztelői Körösladány 
Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
kezdeményezésére a 
körösladányi refor-
mátus templomban 
január 18-án tartott 
emlékező istentiszte-
leten búcsúztak tőle.  

Dr. Kovács Lászlóra 
Kardos Károly pol-
gármester úr beszé-
dével emlékezünk. 
  

Tisztelt emlékezők! 
Tisztelt gyászoló 
egybegyűltek! 
 

Több mint 
két hete tudjuk a 
szomorú hírt:                         
Dr. Kovács László 
nyugalmazott háziorvos, mindannyiunk szeretett Laci 
bácsija 2015. január 3-án, életének 87. évében el-
hunyt.  
Dr. Kovács László 1928. május 30-án született Berek-

böszörményben, tanító családban.  
A Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzése alatt 
két évig  a debreceni klinikán gyakornokoskodott. 
Egyetemi tanulmányait summa cum laude kitüntetés-
sel végezte.  
Ezt követően 1955 februárjában került Körösladányba 
körzeti orvosként. Ő kapta meg az akkori megosztás 
szerint a Nadányi úttól a Fásivég felé eső részt és 
Újladány körzetét. 
Dr. Kovács László ezt követően 51 éven keresztül vé-
gezte Körösladányban egészségmegőrző, gyógyító te-
vékenységét. Mindig mindenki számíthatott nagy szak-
mai felkészültségére, emberségére, segítőkészségére. 
Örökösen meg kívánt felelni és meg is felelt a vele 
szemben támasztott szakmai kihívásoknak.  
A lakosokkal, betegekkel való kapcsolatát az őszinte-
ség, a jó szándék és a megértés jellemezte. 
Bár a magyar nyelv nagyon gazdag, mégis úgy érzem, 
meg kell ismételnem Dr. Pelcsinszki Boleszláv, akkori 
polgármesternek azon gondolatait, melyet nyílt levelé-
ben fogalmazott meg, amikor Dr. Kovács László 8 esz-
tendeje befejezte orvosi munkáját. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
„Lehetetlen vállalkozás szavakban megfogalmazni 
mind azt a hálát és köszönetet, amit érzek, és tudom, 
egész településünk lakossága érez Ön iránt. Nincs 
olyan család Körösladányban, amelyik ez alatt a több 
mint fél évszázad alatt ne szorult volna az Ön mindig 
készséges, szakszerű orvosi segítségére.  

Nincs olyan család, amelynek ne lennének kedves em-
lékei Önről. 
Mindig, mindenkin segített, magas szakmai színvona-
lon, készségesen és áldozatvállalással, emberséggel, 
ahogy az Önt mindig jellemezte. Generációk nőttek fel 
áldásos tevékenysége alatt.                                     
Az egészségügyben végzett munkássága nem is egy, 

hanem több emberöl-
tőt ölelt fel.” 
 
Ezek a mondatok feje-
zik ki leginkább, amit 
most, elvesztése felett 
érzünk. 
Dr. Kovács László köz-
életi ember is volt. 

Aktívan bekapcsoló-
dott a Vöröskereszt 
munkájába. Több cik-
luson keresztül ta-
nácstag, majd önkor-
mányzati képviselő-
ként a település egész 
fejlődéséért is tevé-
kenykedett. 1981-ben 
szívinfarktus kapott 
ezért 1982-ben nyug-
díjba vonult, de 2006-
ig magánorvosként 

folytatta egészségmegőrző-gyógyító tevékenységét. 
A munkája volt az élete.                                                
Dr. Kovács László munkásságát elismerés övezte.  
1996-ban elsők között kapta meg az akkor alapított   

„Körösladányért” kitüntetést, 2007. júliusában Körös-
ladány Város Önkormányzata a „Körösladány Díszpol-
gára” kitüntetést adományozta számára, amelyet                    
Körösladány városavató ünnepsége keretében itt, a 
református templomban vehetett át. 

Szakmai elismerései közül legmagasabbként 
2010-ben a Magyar Köztársaság Érdemérem Bronz 
Fokozata kitüntetésben részesült.  

2003-ban vesztette el szeretett feleségét, 
Zelinka Rózát, aki odaadó társ mellett nagy szakmai 
hozzáértéssel segítette férje orvosi munkáját.  
Élete utolsó éveiben egészségi állapota folyamatosan 
romlott.  
Legjobban azt fájlalta, hogy szeme romlása megállít-
hatatlan volt. Emiatt előbb az önkormányzat által biz-
tosított lakásban, majd élete utolsó éveit a 
körösladányi református szeretet otthonban töltötte. 
Most elérkezett az idő, amikor Körösladány lakói, pol-
gárai nevében búcsúzom Dr. Kovács Lászlótól.  
Búcsúzom Tőle mindannyiunk nevében.  
Köszönjük élete munkáját, köszönjük mindazt, amit 
településünkért, településünk polgáraiért tett.  
 
Dr. Kovács László élete példa mindannyiunk számára, 
maradandó életművéért valamennyien hálásak lehe-
tünk.   
 
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! 
    

EMLÉKEZÉS 

Dr. Kovács László (1928-2015) 
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        TÁJÉKOZTATÁS 
AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁVAL                  

KAPCSOLATBAN 
 

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 1. napjától 
az aktív korúak ellátása iránti kérelmet (ide tartozik a foglal-
koztatást helyettesítő támogatás, és az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás) hatáskör változás miatt 
nem a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, hanem a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi 
Járási Hivatalához (a továbbiakban: Járási Hivatal) kell be-
nyújtania illetve minden ügyintézés is a Járási Hivatalban 
történik fenti időponttól kezdődően. 
A kérelem benyújtásának helye: a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Szeghalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége, 
5520 Szeghalom, Bocskai utca 8. szám. Érdeklődni lehet a 
06/66/371-363-as és a 06/66/371-839-es telefonszámon. 
Ezen kívül a kérelem benyújtható az alábbi helyeken: 
Füzesgyarmati kirendeltség 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám, telefon: 
06/66/490-922. 
Vésztői kirendeltség:  5530 Vésztő, Kossuth Lajos 62. szám, 
telefon: 06/66477-011/217. 
A települési ügysegédeknél: 

5516 Körösladány, Dózsa György út 2.                                     
(minden hétfőn 8-16 óráig) 
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.  
(minden második pénteken 9-10 óráig) 
5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1.  
(minden második pénteken 10-11 óráig) 
5536 Körösújfalu, Fő utca 14.  
(minden második héten szerdán 12-15 óráig) 
 
 Kérjük, hogy az ellátás megállapításának alapjául            
szolgáló dokumentumokat (személyi iratok, a család jövedel-
mét és vagyoni helyzetet igazoló dokumentumok, tanulói 
jogviszony-igazolás, stb…) az ellátás igénylésekor hozza  
magával! 
      
    Tisztelettel: 
              
    Détárné Molnár Andrea s. k. 
                           hivatalvezető 

TÁJÉKOZTATÓ 
 Minden adózó számára lehetőség, hogy az előző évi 
személyi jövedelemadójának 1%-át az általa megnevezett, 
arra jogosult civil szervezetnek utalja. Kérjük önöket, hogy 
2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával 
támogassák a helyi egyesületek, alapítványok célkitűzéseit, 
munkáját! Körösladányban az alább felsorolt civil szervezetek                  
jogosultak az 1 %-os  támogatások fogadására: 

Körösladány Város  Fejlődéséért Közalapítvány 
adószáma: 18389887-1-04 

Körösladányi Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor                    
Alapítvány,  

adószáma:  18384806-1-04 
Körösladányi Gyermekekért Alapítvány, 

adószáma:  18375176-1-04 
Körös Művészeti Egyesület, 
adószáma:  18386286-1-04 

Városszépítő Egyesület, 
adószáma:  18384576-1-04 

Körösladányi MEDOSZ Sport Egyesület, 
adószáma:  19976684-1-04 

Sebes-Körösi Horgász Egyesület, 
adószáma:  19978040-1-04 
„Aranyketrec” Alapítvány, 
adószáma: 18375293-1-04 

Körösladány Jövőjéért Alapítvány, 
adószáma: 18376892-1-04k                                        

Körösnadányi Nadányi Társaság, 
adószáma:  18388099-1-04 

Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas klub, 
adószáma:  18389557-1-04 

Körös Gyöngyei Alapítvány (általános iskola) 
adószáma:  18389478-1-04 

Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete, 
adószáma:  18373662-1-04 

„Hunters” Körösladányi Paintball Sportegyesület, 
adószáma:  18391383-1-04 

Körösladányi Polgárőr Egyesület, 
adószáma: 18390636-1-04 

Körösladányi Vadászegyesület,  
adószáma: 18391974-2-04 

Kultúr-Porta Értékmentő Közhasznú Alapítvány 
adószáma: 18216190-1-04 

További 1 % adható a kedvezményezett egyházaknak: 
Magyarországi Református Egyház  0066 

Magyar Katolikus Egyház  0011                                                               

Magyarországi Baptista Egyház 0286 

 Immár ötödik éve vettek részt iskolánk diákjai és két 
tanára - tervezett pedagógiai programként - február 8-14               
között sítáborban a romániai Borszéken.  
Borszék a Gyergyói-havasok, a 
Kelemen-havasok és a Beszter-
cei-havasok találkozásánál, 
Gyergyószentmiklóstól 40 km-
re északra a Bor-patak völgyé-
ben fekvő Hargita megyei üdü-
lőváros. Tengerszint feletti 
magassága 1000 m alatt van, 
így ennek a magashegyi mikro-
klímájának köszönhetően                   
remek üdülőhely télen-nyáron. 
Az idén nyolc általános iskolás 
és négy egykori, ma már                
középiskolás diákunk alkották 
a csapat ifjúságát, míg kísérő-
ként, résztvevőként további     
11 felnőtt egészítette ki                         
a körösladányi csapatot.                   
Miként az elmúlt évek táborai-
ra, úgy erre is elmondható, 
h o g y  v e r s e n y k é p e s 

áron tölthettünk - sérülésmentesen - csodálatos napokat  a 
rendkívül vonzó környezetben, újabb híveket szerezve ennek a 
sajátos világnak. S bár az alföldi ember számára meglehetősen 

idegen szórakozásnak, sportnak 
tűnik, mégis, aki eddig belekós-
tolt, ha csak teheti, újra és újra 
részt vesz, tekintet nélkül korra 
és nemre. Az elmúlt évek alatt 
iskolánkból több tucat gyermek 
tanult meg itt síelni.  S hogy 
mennyibe kerül ez az egy hét 
teljes költsége? Egy évre               
kivetítve napi 3 szál cigaretta 
árába!!! Már most kérem azokat 
a szülőket, és a jövőre 6-7-8. 
évfolyamos gyermekeket, akik-
nek felkeltette érdeklődését ez 
a néhány mondat, hogy tájéko-
zódjanak a résztvevőknél, hát-
ha kedvet kapnak néhányan a 
2016. évi táborozáshoz! 

  Havran Mihály 
tanár úr nevében is:                            

Jámbor Lajos  

A SÍTÁBORRÓL 
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 SIKERES OVI-FOCI PÁLYA PÁLYÁZAT 
 
 Körösladány Város Önkormányzata 2014. március               
16-án az OVI-Foci Közhasznú Alapítványhoz pályázatot 
nyújtott be „Körösladányi ovi-foci pálya kiépítése, eszközbe-
szerzés és képzéssel” címmel. A program - melynek közpon-
ti eleme a speciális ovi-foci pálya kivitelezése - összköltsége 
a 2.850.00,- Ft-os önkormányzati önrészből, valamint az 
alapítvány által a társasági adó felajánlásokból összegyűj-
tött 6 millió forintos összegből áll. A 6x12 méteres pálya az 
óvodások méretarányaihoz igazodik, számukra arányaiban 
tehát ez egy valódi sportpálya. 
A teljes program a pályán kívül az óvodában dolgozó óvoda-
pedagógusok részére tartott képzésből, speciális eszköz-
készletből, valamint rendezvényszervezés-, és megvalósí-
tásból áll. A képzés hozzásegíti az óvónőket a pálya és az 
eszközkészlet szakszerű használatához, a gyermekek napi 
szintű testnevelésének intézményi keretek között történő, 
ugyanakkor professzionális lebonyolításához.  

A 2013-ban Magyar Termék Nagydíjjal és Innovációért              
Nívódíjjal kitüntetett speciális ovi-foci sportpálya egyedi, 
magyar fejlesztés, a legmagasabb minőségi követelmények-
nek (TÜV) megfelelő, így amellett, hogy a gyermekek napi 
szintű sportolását segíti elő, a mozgás biztonságos élvezeté-
ről is gondoskodik. A pálya multifunkcionális, így a foci mel-
lett kézilabdázásra, kosárlabdázásra, teniszezésre, tollas-
labdázásra, valamint alapvető mozgásfejlesztésre                           
és csapatjátékok lebonyolítására is alkalmas. 
A kivitelezés várható időtartama - összesen - körülbelül                    
4 nap, a műfüvezés azonban a téli időszakban nem megold-
ható, ugyanis az alkalmazott technológia nem engedi meg                 
a 8 ⁰C fok alatti ragasztást. Ezért a már szerkezetkész pálya 

műfüvezése - időjárás függvényében - ez év tavaszán vár-
ható. (A műfüvezésre váró pályák egyébiránt használható-
ak, mivel az ütéscsillapító gumilapok alkalmasak a labdajá-
tékok lebonyolítására.) A kivitelezés 2 ütemben fog megva-
lósulni. A kivitelező cég a Globál-Sport Kft. Debrecen. 
A pálya bemutatása: mérete 6x12 méter, a kialakításhoz 
szükséges minimális terület 7 x 13 m. Rétegrend: burkolat: 
3 rétegben szőtt, töltetlen, multifunkcionális, svájci műfű, 
rugalmas aljzat: 1x1 m-es gumilapok, homokos kavics foga-
dó szint (tömörített talaj). Tartószerkezet: horganyzott 
acélcső-vázszerkezet. Palánkrendszer: 75 cm magas esésvé-
dő palánk, 2 db ajtóval ellátva, lekerekített sarokelemekkel. 
Oszlopok: teteje könnyű,  acélcső hálótartó vázszerkezettel 
ellátott rendszer. Az oszlopok rögzítése helyszíni betonozás-
sal történik. Háló: a játéktér fölött a hálótartó acélszerkeze-
ten 10x10 cm lyukbőségű, az oldalán 5 x 5 cm lyukbőségű,           
3 mm vastag, UV stabil labdafogó-háló kerül rögzítésre, 
amely a pálya oldalán a palánkszerkezethez                               
kötődik. Tartozékok:  1 db állítható magasságú pályafelező-
háló teniszhez, 2 db 150 cm x 100 cm futballkapu és 2 db 
gyermek kosárlabdapalánk. 

 

 

 Körösladányi évfordulók 2015.  (1. rész) 

Kb. 790 éve, 1125 táján falut alapítottak a letelepedett besenyők. 
Kb.785 évvel ezelőtt, 1130 körül a besenyők fatemplomot építettek. 
Kb. 770 éve, 1245 táján került a falu a Borsák (később a Nadányiak) 
birtokába. 
 645 évvel ezelőtt, 1370-ben megépült a Nadányiak első kőtemplo-
ma. 
 605 évvel ezelőtt, 1410 táján rakták le a Nadányiak várkastélyá-
nak alapjait, amelynek elkészülte 555 évvel ezelőttre, 1460-ra datáló-
dik. 
 490 évvel ezelőtt, 1525 táján  jutottak el hozzánk Luther Márton 
tanai. 
  485 éve, 1530-ban a falu – földesurával együtt – áttért a református 
hitre. 
  340 évvel ezelőtt, 1675-ben említi a krónika Hiripi Mártont a köz-
ség református lelkészeként. 
 330 évvel ezelőtt, 1685-ben (ismét, immár ötödik alkalommal)    
elnéptelenedett Körösladány. 
 295  évvel ezelőtt, 1720-ban került  az utóbb bárói rangra emelt 
Harruckern János György birtokába a Nadányiak által közel fél évezredig 
birtokolt körösladányi uradalom. 
275 éve, 1740-ben a településen dúló pestisjárvány áldozatául esett a 
lakosság csaknem fele, mintegy 220 ember. 
225 évvel ezelőtt, 1790-ben településünk – szolgabírói lakhelyként – 
a Sárrét hivatalos központja lett, és az is maradt 50 éven át, 1840-ig, a 
megye közigazgatásának átszervezéséig. 
220 éve, 1795-ben a reformátusok a templomhajóhoz tornyot építet-
tek. 
210 éve, 1805-re épült meg a körösladányi báró Wenckheim-kastély 
id. Czigler Antal tervei alapján, copf stílusban. Ezzel Körösladány ismét 
uradalmi központtá vált.  
210 éve, 1805-re készült el a Wenckheim utca végében a                
Sebes-Körös fahídja, amelyet Vertics József megyei mérnök              
tervezett. 
200 éve, 1815-ben született Krausz Zsigmond újságíró, a ma-
gyar ortodoxia jeles képviselője, a körösladányi zsidó hitközség 
megalapítója és első vezetője. 
185 évvel ezelőtt, 1830. márciusában meghalt báró Wenckheim 
József. 
185 évvel ezelőtt, 1830. szeptember 9-én született és 155  év-
vel ezelőtt, 1860. június 6-án halt meg Palermóban Tüköry Lajos. 
170  évvel ezelőtt, 1845-ben alakult meg a Körös Szabályozási        
Társulat. 
150  évvel ezelőtt, 1865-ben épült meg a községben az első 
(urasági) gőzmalom. 
145 éve, 1870-ben született Kardos Károly községi bíró, aki 
számos közéleti funkciója révén a község kiemelkedő személyisége volt. 
140 évvel ezelőtt, 1875. március 2-a és október 20-a             
között töltötte be miniszterelnöki tisztségét a körösladányi Wenckheim 
kriptában nyugvó báró Wenckheim Béla.  
140 évvel ezelőtt, 1875-ben született Sebők Ferenc főjegyző. 
135 éve, 1880-ban született Dr. Török Ödön ügyvéd. 
130  éve, 1885-ben tartották a faluban az első országos állat- és 
kirakodóvásárt. 
125 évvel ezelőtt, 1890-ben fejeződtek be Körösladánynál a Sebes-
Körös folyószabályozási munkálatai. 
120  évvel ezelőtt, 1895-ben alakult meg a helyi Katolikus Polgári 
Olvasóegylet. 
120  évvel ezelőtt, 1895-ben a zsidó lakosság zsinagógát épített                    
a faluban. 
115 éve, 1900-ban alakult meg a Körösladányi Társaskör (az „Úri 
Kaszinó”). Alapító elnöke Dr. Csánki Géza orvos volt. 
110 éve, 1905-ben elkészült a község első betonjárdája. 
105 évvel ezelőtt (halálának 50. évfordulóján), 1910. június 6-án 
temették újra Palermóban Tüköry Lajos hamvait mai helyére, a San 
Domenico templomba, az olasz hősök panteonjába. 
95 évvel ezelőtt, 1920. március 23-án vonult ki a községből a meg-
szálló román királyi hadsereg alakulata.  
95 évvel ezelőtt, 1920-ban alakult meg a Körösladányi Atlétikai Club, 
a KAC.  
90 évvel ezelőtt, 1925-ben  halt meg Sztankó Géza róm. kat. 
elemi isk. tanító. 
90 évvel ezelőtt, 1925-ben létesült a körösladányi Ipari Tanoncképző 
Iskola.  
                                                              Összeállította: Turbucz Zoltán 

 



 

  

 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! 

8. 

Újabb sikeres TAO-pályázat  
 
 Körösladány város sporttelepe jelentős fejlesztéseken 
ment keresztül az elmúlt években. A pályázati támogatások és 
az önkormányzati források összehangolásával két műfüves pálya 
épült, valamint egy új élőfüves nagypálya is elkészült. Megújult 
és bővült az öltözőépület, felújításra, bővítésre került a lelátó. 
Az egyesület megyei I. osztályú licenccel rendelkezik. A licenc 
megújításának feltétele, hogy a következő szezonra elkészüljön, 
de legalábbis megkezdődjön egy büfé építése. Mivel a sporttelep 
karbantartásához szükséges eszközök mennyisége is megnőtt, 
egy szertár és egy tároló épület is szükségessé vált a sporttelep-
re. Ezen igények alapján egy szertár-büfé épület tervezésére és 
megvalósítására benyújtott pályázatunk is eredményes volt, így  
a sporttelepen a jelenlegi konténeres büfé helyén megépül egy  
új büfé. A körösladányi sporttelepen megrendezésre kerülő me-
gyei bajnoki, utánpótlás és más sport rendezvények látogatói 
létszáma rendezvényenként a több száz fős létszámot is elérheti, 
mely létszám fogadására, ellátására alkalmassá vált a sportte-
lep. Várhatóan Körösladány ad otthont a Magyar Kupa ez évi 
Békés megyei döntőjének is. A szertár épületrészben a pálya 
karbantartáshoz szükséges, már meglévő, illetve az ez évi TAO-
pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök kerülnek elhe-
lyezésre. Az egyesület már rendelkezik egy kis traktorral, fűnyí-
róval, műtrágyaszóróval, fűgyűjtővel, hótoló- és más kiegészítő 
adapterekkel, illetve a napokban beszereztünk egy nagyobb tel-
jesítményű traktort, és egy speciális gyepápoló-karbantartó 
adaptert. A Körösladányi MEDOSZ SK, - mint már a korábbi évek-
ben is-, 2014. áprilisában újabb pályázatot nyújtott be az MLSZ-
hez, sporttelep felújítási programra. A pályázat a már fent ismer-
tetett céloknak megfelelően, az új büfé-szertár építését, a pálya 
hangosítás kiépítését, valamint a pálya karbantartó-, gyepszel-
lőztető- erő- és munkagép beszerzését tartalmazta. Ezen kívül 
személyi költségek, utánpótlás-nevelés eszköz- és felszerelés 
költségei kerültek beállításra a pályázatban. Az MLSZ pályáza-
tunkat 2014. novemberében 28.910.259,-Ft támogatásban ré-
szesítette. A teljes beruházás összege: 39.013.586,- Ft. A beru-
házás 2015. június 30-ig kell megvalósítani. A szükséges önerő 
összege: 10.103.327,-Ft.     
 
      Antal János  
      egyesületi elnök 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


