
 

 

 
 
 
 

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA  

XXX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2019. OKTÓBER  

 Tisztelt Körösladányi Választópolgárok! 
 
 A Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. napjára 
írta ki a 2019. évi Önkormányzati választásokat. 
A szavazóhelyiségek címe  településünkön: 
Körösladány Arany J. u. 5. Központi Óvoda 
Körösladány Petőfi tér 5. Városi Könyvtár 
Körösladány Wenckheim B. u. 1. Családsegítő Központ 
Körösladány Petőfi tér 2. Művelődési Ház 
 

Kisebbségi Szavazókör ezen a választáson külön nem 
működik, valamennyi szavazókörben lehetőség van a 
kisebbségi névjegyzékben lévőknek szavazatot leadni. 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
létszáma  6 fő képviselő, tehát a szavazólapon összesen 
maximum 6 fő képviselőt lehet választani. 
A szavazás módja 
- Szavazni csak személyesen lehet. 

− A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön  

személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzék-
ben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a követke-
ző, érvényes igazolványok alkalmasak: 

− lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, 

könyvecske formátumú) vagy 

− személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy 

− útlevél vagy 

− 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély 

(kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett 
a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

− Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bi-

zottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A 
szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazóla-
pok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. 

- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben  
kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni polgármester 
 esetében 1 jelöltre lehet, megyei lista esetében egy szervezetre, 
míg helyi önkormányzati képviselők esetében 1 vagy több, de 
legfeljebb 6 jelöltre lehet, a jelölt/szervezet neve mellett elhelye-
zett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes 
 szavazatként nem vehető figyelembe. 
- Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot 
a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia. 
 

 A Nemzetiségi  Választáson helyben ROMA Nemzetiségi 
Önkormányzat kerülhet megválasztásra, mely tagjainak száma 3 fő, 
tehát a  szavazólapon maximum 3 fő képviselőt lehet választani. 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán  
választóként részt vehet az önkormányzati választásokon 
választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, 
amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgár-
ként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség 
névjegyzékébe). 
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő állampolgárok a fentiekben 
szereplő azonosítást követően szavazhatnak, külön zöld színű  

szavazólapokon. 
A szavazólapokat külön boríték-
ban LEZÁRVA kell elhelyezni az 
urnában, ennek hiányában a 
szavazat érvénytelen lesz! 
 

Szavazás mozgóurnával  
Nincs változás a mozgóurna igénylé-
sében. Csak az a választópolgár 
kérhet mozgóurnát, aki azért nem 
tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásá-
ban. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár 
mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy 
elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. 
október 9-én 16 óráig, míg  személyesen vagy elektronikus azonosí-
tással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. 
október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektro-
nikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az illetékes szavazatszám-
láló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án 
legkésőbb 12 óráig nyújthat be. 
 

A 2019. évi Önkormányzati választáson polgármester 
jelöltként indult: 
  

 Kardos Károly   
 FIDESZ-KDNP  
 

A 2019. évi Önkormányzati választáson képviselőjelöltként 
indultak: 
  

 Mundrucz Gábor Független 
 Tóth József Endréné FIDESZ-KDNP 
 Gara Tamás Független 
 Földi Elek Független 
 Varga István FIDESZ-KDNP 
 Holóka Demeter Péter Független 
 Csala Rajmund FIDESZ-KDNP 
 Dr. Tabi Dezső Péter Független 
 Dr. Kovács György Zoltán FIDESZ-KDNP 
 Kovács Imre Független 
 

A 2019. évi Kisebbségi Önkormányzati választáson  
képviselőjelöltként indultak: 
 Jónás András CÖCE 
 Jakab József CÖCE 
 Jónás Zoltánné Lungo Drom 
 Mohácsi Márta Lungo Drom 
 Jakab Tiborné CÖCE 
 Farkas Józsefné Lungo Drom 
 
 Kérem, hogy minél nagyobb számban vegyenek 
részt a választáson! 
 
 Ilyés Lajos  jegyző 
 H.V.I. vezető 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL  



 

  
 A ciklus végén leköszönő Képviselő-testület 
2014. október 12-én, a körösladányi választópol-
gárok akaratából  kapta a felhatalmazást az öt 
éves munkára. Az alakuló ülés 2014. október 22-
én volt. A testületi és bizottsági munkát - a ko-
rábbi évekhez hasonlóan - a döntéseket megelőző 
konstruktív vita jellemezte. Ennek megfelelően 
szinte minden szavazás egyhangú végeredményt 
hozott, legyen az támogató, vagy elutasító  
döntés. A döntések meghozatalánál minden eset-
ben Körösladány, és az itt élő emberek érdekei 

kerültek az első helyre. Ennek a szellemiségnek 
köszönhető, hogy a mögöttünk hagyott öt év  
sikeresnek mondható. Körösladány töretlenül 
épült, fejlődött, gyarapodott. Természetesen 
nincs kolbászból a kerítés, vannak, voltak és lesz-
nek is olyan nehézségek, feladatok, melyek miatt 
esetenként népszerűtlen döntéseket kellett  
meghozni, de ezek kivétel nélkül azt a célt 
szolgálták, hogy városunk gazdálkodása stabil és 
zökkenőmentes legyen. Ez volt az alapfeltétele 
annak, hogy a fejlesztési tervek megvalósulásá-
val párhuzamosan, az intézményhálózat és  
az általuk nyújtott szolgáltatások a már megszo-
kott magas színvonalon működjenek. Ezt a célt 
szolgálja, hogy a Víziközmű Intézmény számára 

további munkagépeket és eszközöket vásároltunk 
a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb 
ellátásához. Fejlesztettük a napközi konyha                
berendezéseit, eszközeit, továbbá új légtechnikai 
rendszer is beépítésre került. A KESZI fejlesztésé-
vel egyaránt gyarapodott a családsegítő szolgálat 
és az idősek otthonának eszközállománya.  
Az óvoda és a bölcsőde udvarán új játékok és 
ütéscsillapító burkolatok kerültek elhelyezésre. 
A művelődési ház, a könyvtár és helytörténeti 
gyűjtemény is új eszközökkel, kiállítási tárgyak-
kal gazdagodott. Bár mára már az általános iskola 
működtetése állami feladat, az önkormányzat 
felújította az udvarokat.  
 A fejlesztési elképzelések megvalósításakor 
továbbra is a pályázati források bevonása volt az 
elsődleges cél, hogy a rendelkezésre álló saját 
forrásokat megtöbbszörözhessük. Erre nem min-
den esetben volt lehetőség, a pályázati kiírások 
nem lehetnek összhangban az ország minden  

 
településének valamennyi fejlesztési szükségleté-
vel. Emiatt voltak teljes egészében önerőből meg-
valósult beruházások is. 
 A 2014-ben megfogalmazott elképzelése-
ket, terveket nem sikerül maradéktalanul megva-
lósítani, de szinte minden projekt elindult. Sajnos 
bizonyos esetekben az előkészítési, illetve a ter-
vezési szakasz olyan problémákat tárt fel, melyek 
évekkel is elhalaszthatják a tényleges megvalósí-
tás elindítását. Ebbe a körbe tartozik a szabad-
strand és csónakkikötő létesítése is, ahol a tanul-

mányterv elkészítésekor derült ki a földhivatali 
nyilvántartás és valós viszonyok közötti eltérés, 
ami miatt első lépésként a földhivatali és térké-
pészeti rendezést kell elvégezni. Ezt a folyamatot 
az Önkormányzat több mint 3 éve elindította, de 
még a mai napig sem rendeződött. A tornacsar-
nok és a Körösladány-Köröstarcsa közötti külte-
rületi kerékpárút esetében nem volt megfelelő 
pályázati kiírás, az önerős megvalósítás pedig 
vállalhatatlan anyagi terhet jelentett volna. 
 Fejlesztésre, vagyongyarapításra 2014 és 
2019 között összesen több mint 2,7 milliárd forin-
tot fordított a Képviselő-testület. Egyebek mellett 
megvalósult Nadányi úti kerékpárút, fecskelaká-
sok épültek, felújítottuk a Wenckheim-kriptát,  

több önkormányzati lakást és ingatlant. Járdák, 
utak épültek, vagy újultak meg. Bővítettük a tér-
figyelő kamerarendszert. Kiépült az ipari park 
alap-infrastruktúrája, befejeződött a hulladékle-
rakó telep rekultivációja. Nagy értékű munkagé-
peket, eszközöket vásároltunk. 
 Terveket készítettünk a szabadstrand és 
kishajó-kikötő megvalósításához, utak építésé-
hez, a közvilágítás korszerűsítéséhez és új a tele-
pülésrendezési terv is. 
 Szeretném kiemelni, hogy a Képviselő-
testület döntései alapján saját erőből több, mint 
580 millió forintból megépült, illetve megújult a 
belterületi úthálózat. Az Ady és Orgona utca kül-
területi helyrajzi számmal rendelkező szakaszai-
val együtt 692 millió forint értékben történt útfej-
lesztés Körösladányban.  
 

(Folytatás a 3. oldalon) 

 2. 

ÁTTEKINTÉS 2014-2019 



 

(Folytatás a 2. oldalról) 

Útfelújítással érintett utcák: A szennyvíz-beruházás 
végeztével megvalósult  a földutak útalappal történő 
ellátása, illetve egyes utcák aszfaltburkolatának fel-
újítása. Emellett a Karcagi út, az Árpád utca, a Des-
sewffy utca, a Táncsics utca, a Virág utca, a Honvéd 
utca, a Malom utca, a temetőhöz vezető út, a Ka-
zinczy utca, a Vörösmarty utca, a Libazug utca, a 
Wenckheim Béla utca, a Harmati-telepi bekötő út, a 
Polgármesteri Hivatal belső udvara, a sörkert bekötő 
útja, az Arany János utca, az Akácfa utca, a Kölcsey 
utca, a Petőfi tér, a Vasút utca és a Libádi sor.              
Az Árpád utcán parkoló felújítás és járdafelújítás 
történt, valamint megvalósult a Batthyány utca szé-
lesítése és a Petőfi tér térburkolatának felújítása. 
Emellett állami beruházás keretein belül megújult a 
47 sz. főút belterületi szakaszának egy jelentős ré-
sze is. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően má-
ra gyakorlatilag minden belterületi út szilárd burko-

lattal rendelkezik. 
 Sajnos a 47-es számú főút és a többi - a Ma-
gyar Közút kezelésében lévő - útszakasz  minősége 
külterületünkön továbbra is kritikán aluli. Beavatko-
zások csak "tűzoltó" jelleggel történnek. A Képviselő
-testület - az országgyűlési képviselővel összefogva 
- minden lehetséges fórumon próbálja elérni az érin-
tett útszakaszok mielőbbi teljes felújítását. 
 Az Önkormányzat  -  anyagi lehetőségeitől 
függően -  az útfelújításokat a jövőben is folytatni 
fogja, a lehetséges pályázati források bevonásával. 
Az ehhez szükséges tervekkel rendelkezünk. 
 Szintén jelentős erőforrásokat használtunk fel 
termőföld és ingatlanok vásárlására. Itt 500 millió 
forintot meghaladó értékről beszélhetünk. Fontos 
megjegyezni, hogy ez az Önkormányzat forgalomké-
pes vagyonát növeli. 
 Az ingatlan–  és telek-értékesítés kizárólag 
gazdasági társaságok fejlesztési elképzeléseihez 
kapcsolódóan történt. A Körösladányban épülő 7 
szükséges területet is az Önkormányzattól vásárolta 
meg a beruházó. Ezek közül egy a napelem-parknál 
már működik és megújuló energiát termel a közép-
feszültségű hálózatba. 
 Az építés és vagyongyarapítás mellett termé-
szetesen részt vettünk a különböző EFOP pályázato-
kon is. Ezekben a projektekben az intézményeink-
ben dolgozó szakemberek képzése, az általuk hasz-
nált eszközök fejlesztése, korszerűsítése volt a köz-
ponti célkitűzés. Nem egy esetben a környező tele-
pülésekkel összefogva, közösen pályáztunk. 

  

A Képviselő-testület nagy hangsúlyt fektetett a fia-

talok segítésére. Ezt a célt szolgálta az első lakáshoz 
jutók támogatása, a diplomások letelepedési támo-
gatása, és a "fecskeház" építési program önerős 
folytatása. 

 Minden iskolás gyermek családja beiskolázási 
támogatást kapott a tanév kezdetekor. A szociális 
bizottság döntésein keresztül a nehéz élethelyzetbe 
kerülőket segítettük. Részt vettünk minden közpon-
tilag indított programban. Jelentős összegeket fordí-
tottunk például a tűzifaprogramra, hiszen itt a meg-
ítélt fának a kitermelés helyéről a rászorulókhoz tör-
ténő kiszállítás költségei az Önkormányzatot terhe-

lik. 
 Folyamatos volt a Körösladányban működő 
civil szervezetek és egyházak támogatása is, mind 
anyagi, mind pedig természetbeni juttatások formá-
jában egyaránt. 

 (Folytatás a 4. oldalon) 
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 (Folytatás a  3.oldalról) 

 Az általános iskola működését a fenntartóváltás 
után is (a K.L.I.K a fenntartó) segítjük, támogatjuk, 
hiszen oda ugyanazok a körösladányi gyermekek jár-
nak, mint azelőtt. A Képviselő-testületnek mindig is 
fontos volt, hogy az oktatás lehető legmagasabb szín-
vonalon működjön. 

Jelentős összegeket fordítottunk a különböző kulturá-
lis programok szervezésére, támogatására. Ezek közül 
kiemelkedik a Körösladányi Napok rendezvénysoroza-
ta, de ide sorolhatóak a Városszépítő Egyesület által 
szervezett Írisz Hangverseny, vagy az Őszikék Nyug-
díjas Klub jellemzően igen nagy létszámot megmoz-

gató rendezvényei is. A TAO pályázatoknak köszönhe-
tően 250 millió forintnál többet költhettünk a helyi 
amatőr sport fejlesztésére, felszerelések, gépek, esz-
közök vásárlására (kizárólag erre fordítható támoga-
tási rendszer), aminek köszönhetően - egyebek  

mellett - egy 47 személyes IVECO buszt és két 9 sze-

mélyes VW kisbuszt is beszereztünk. 
 Az elmúlt öt évben is folyamatosan kihasznál-
tuk a Start közmunkaprogram és más egyéb munka-
ügyi támogatási formák adta lehetőségeket.                             
Városunkban egyre kevesebben vesznek részt ezek-
ben a programokban, ami annak az eredménye, hogy 
az egykori közfoglalkoztatottak többsége mára már a 
versenyszférában helyezkedett el. Azt gondolom, ez is 
komoly eredménynek könyvelhető el. 
 Szeretném megköszönni a Képviselő-
testületnek az elmúlt öt évben végzett munkáját. A 
fent említett fejlesztések, támogatások kivétel nélkül 
a testületi döntések nyomán valósulhattak meg. 
 Köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal és az 

önkormányzati intézményrendszer dolgozóit, a fontos 
feladatokat ellátó civil szervezeteink vezetőit és  tag-
ságát. Munkájuk nélkül nem működtek volna ilyen 
magas színvonalon az önkormányzat intézményei 
sem. Köszönet illeti Körösladány lakosságát is, hiszen 
ez a mennyiségű fejlesztés, építés a kivitelezés idő-
szakában nagyon sok kényelmetlenséggel, esetenként 
bosszúsággal is járt, amiket az érintett lakosok türe-
lemmel és többségében segítő hozzáállással viseltek. 
Nem utolsó sorban köszönet illeti a Körösladányban 
tevékenykedő gazdasági társaságokat, hiszen az álta-
luk befizetett adó nélkül lényegesen kevesebb fejlesz-
tés valósulhatott volna meg. 
 Azt gondolom, ezek összessége vezetett oda, 
hogy Körösladány elmúlt öt éve sikeres volt.                  

Remélem, a következő, 2019-töl 2024-ig terjedő    
időszak is legalább ilyen eredményes lesz. 
 

Kardos Károly 
polgármester 

. 
 

Egy régi színes (vagy színezett) kép a református templomtoronyból.  

(Jobbra az egykori üvegház és pálmaház.) 
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KÖRÖSLADÁNY SZÜLÖTTE 
 

 GYÖKÖSSY  ZSOLT  rendező Körösladányban szüle-
tett 1929. június 8-án. 1952-ben szerzett diplomát a    
Színház- és Filmművészeti Főiskolán, és még abban az 
évben a miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött. 1955-től 
a kecskeméti Katona József-, majd a szegedi Nemzeti-, 
1958-tól a győri Kisfaludy Színház, 1961-től a Tarka                   
Színpad és a Kamara Varieté rendezője volt. 1977 után 
vendégként rendezett Kaposvárott, a Fővárosi Operett-
színházban, az Újpesti Kamaraszínházban, s a Vidám 
Színpadon. Rendezői repertoárja igen széles; rendezett 
klasszikus darabokat, több mai színművet, vígjátékot, 

operettet, revüt és varietéműsort. Nyugdíját megelőző 
évtizedekben a magyar Televízió főrendezője volt.                   
Drámaírói tevékenységet is folytatott. 2004-ben megkap-
ta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje             
kitüntetést. 
 Főbb színházi rendezései: Shakespeare:                 
Hamlet, Shakespeare: Szentivánéji álom, Illyés Gyula:              
Az ozorai példa, Mesterházi Lajos: Pesti emberek,             
Ábrahám Pál: Viktória, Ifj. Johann Strauss: A denevér, 
Felkai: Kleopátra három éjszakája, Fejér I.: Folytassa, 
Hacsek!, Kibédi Ervin: Önarckép variációkkal, Eisemann 
Mihály: Bástyasétány 77. (Bemutató: Szegedi Nemzeti 
Színház, 1957), Johann Strauss:   Tavaszi hangok,                
Crawford: Udvari páholy (Bemutató: Újpesti Színház).  
 Főbb TV-s rendezései (TV-filmek, TV-játékok,              
szórakoztató műsorok): Alfonzó szenvedélyei, Alfonzó 
világszínháza, Sportolók a porondon (1980), Szeszélyes 
évszakok (sorozat, 1986-tól), Antalosdi, Antal-show 
(paródia, 1988), A nemzet özvegye (1990), Antal Imre – 
Kabarétréfák, Szeszélyes év (magazin, 1991), Defekt-duó, 
Gálvölgyi János műsora, Bohózatalbum (1994), Tévé más-
fél (1994), Lesállás, Hatvan szeszélyes év (1995),                   
Antal Imre 60 éves (1995). 
Főbb művei:  

Pillangó (Móricz Zsigmond kisregénye alapján) 
Autóstop (Bedő Ivánnal) 

 
Forrás:  
Magyar Színházművészeti Lexikon (Akadémiai Kiadó, Bp., 
1994) 
Színházi kislexikon (Gondolat Kiadó, Budapest, 1969) 

 
 

Turbucz Zoltán 

 

BURSA HUNGARICA 2020.                                                            
Felsőoktatási ösztöndíj tájékoztató 

 
 Körösladány Város Önkormányzatának 

2020. évre is lehetősége nyílt arra, hogy részt 
vegyen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díj pályázaton. 
 A településen állandó lakcímmel rendel-
kező felsőoktatásban résztvevő hallgatói, vala-
mint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok 2020. évre önkormányzati ösztön-
díjra pályázhatnak, melynek összege 5.000,-Ft/
hó, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat va-
lamint az Oktatási Minisztérium további támo-
gatással egészít ki. 
A pályázók köre:  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban Körösladány 
Város Önkormányzat területén állandó lakóhely-
lyel rendelkezők részesülhetnek, feltéve, hogy a 
családban az egy főre eső jövedelem nem halad-
ja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
másfélszeresét 42.750,- Ft-ot. 
A pályázattal kapcsolatosan részletesen Körös-
ladány Város honlapján tájékozódhatnak.  
Elérhetősége: www.korosladany.hu 

 

 

HELYESBÍTÉS 
 

 Előző lapszámunkban a Körösladány 

kitüntetettjeit felsoroló táblázatunkból 

sajnálatosan kimaradt, a 2006-ban 
Körösladányért kitüntetésben 

részesült  Kovács Imre. 
Az érintettől és olvasóinktól 

elnézést kérünk! 



 

 (Meglehetősen ritkán tudósítunk a körösladányi  
labdarúgó csapatról. Most ezt próbáljuk bepótolni…)  
 
 A Békés megyei labdarúgó bajnokság első osztályában   
szereplő Körösladányi Medosz labdarúgó csapat az előző, 2018/19-
es szezonban remek eredménysorral a második helyen fejezte be a 
bajnokságot, így a vezetőségnek nem állt tervében az, hogy nyáron 
komoly változások legyenek a keretben. A távozók között volt 
Bagyinszki Attila és Bozsó Milán, akik Gyulán folytatták, valamint 
Juhász Dániel és Polonio-Guerreiro Joao is a váltás mellett döntött. 
Pótlásukra érkezett három fiatal játékos: Kisari Tibor Dévaványáról, 
Polák Gergő Mezőtúrról és Bartik Milán a Békéscsabai LA-tól.          
Az átigazolási időszakban távozott cserekapusunk, Zsibrita Gergő, és 
csapatunk leigazolta Baksai Zsoltot a Békéscsabai LA-tól. Júliusban 
kezdtük a felkészülést. Az előző idény eredményei után idén is a 
dobogón szeretnénk végezni. A nyolc csapatos megyei I. osztályban 
a 2019/20-as idényben ősszel és tavasszal is kétszer-kétszer játszik 
minden csapat egymással, így szinte hétről-hétre rangadókat láthat-
nak a nézők. A bajnoksággal párhuzamosan a Magyar Kupa megyei 
selejtezőjében is érdekelt volt csapatunk. Augusztusban két mérkő-
zést sikerült megnyernünk, ezzel kvalifikáltuk magunkat a főtáblára. 
Az első fordulóban kiemeltként nem léptünk pályára, a másodikban 
a Szeghalom otthonában arattunk 6:1-s sikert, míg a harmadik 
körben a Jaminát vertük meg idegenben 3:0-ra. A főtáblán már 
bármilyen osztályú csapattal összesorsolhattak minket, így történt 
meg az, hogy az NB II-ben érdekelt Békéscsabai 1912 Előre együt-
tesét fogadhattuk a főtábla első fordulójában, szeptember 21-én.            
A mérkőzésen hat gól született, az Előre szinte végig előnyben   
futballozhatott. A vendégek sikerükkel hozták a papírforma ered-
ményt. 
 Rosszul indult számunkra a találkozó, hiszen fél perc után 
hátrányba kerültünk. Egy rosszul kifejelt labdát Olasz Dénes gyűjtött 
be és lőtt a kapunkba (0-1). A 7. percben visszajött a remény, Polák 
remekül indította Pappot, aki védőjét lefutva már a tizenhatoson 
belül volt, amikor lerántották.  A megítélt büntetőt Ruzsa Zoltán 
erőből a hálóba vágta (1-1). Örömünk nem lehetett teljes, mert a 
10. percben jött a válasz: Pantovic balról készítette le a labdát Gréc-
zi Mártonnak, aki a kapuba tekerte azt (1-2). A gól után jó iramban 
folytatódott a mérkőzés, azonban ez egy Zelenyánszki lövésben 
kiteljesedett, ami kapu mellé ment. A 21. percben aztán az Előre is  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

büntetőt kapott, amit Olasz Dénes higgadtan értékesített (1-3). A 
32. minutumban Károly cseleit láthatták a nézők, a játékos tizenhat-
ról lőtt is, de Nagy kapus szögletre mentett. Két perccel később a 
másik oldalon Kisari lövését védte Uram, majd Pantovic lőtt egyből 
egy kipattanó után, Nagy a léc alól szedte ki a lasztit. A félidőt Burai 
szabadrúgása zárta, ami kicsivel kerülte el a kaput. 
Jó iramban kezdődött a második játékrész is, előbb Kisari lőtte ka-
pusba a labdát, majd Király lőtt kapu mellé egy szabadrúgást. A 60. 
percben Mészáros mentett szögletre Papp elől, a 69. percben pedig 
egy jobbról belőtt labdát Gréczi Márton juttatott a kapunkba (1-4). 
A 76. percben újra mattolták a védelmünket, jobbról érkezett ismét 
a bepassz, de most Hursán György volt az eredményes (1-5). A 
hajrába érve még Gréczi próbálkozott lövéssel, Nagy védett, a má-
sik oldalon pedig Laksteter-Baksai összjáték után Baksai lőtt, de 
szögletre tisztáztak a vendégek. Csapatunk felvállalta a támadó 
futballt, így igen jó mérkőzést láthattak a kilátogató nézők. Sajnos a 
két osztálynyi különbséget eredményben nem sikerült eltüntetnünk, 
de játékban sokszor felvettük a kesztyűt az Előrével. 
Körösladányi MSK – Békéscsabai 1912 Előre SE 1: 5 (1: 3)  
500 néző 
Gólszerzők: Ruzsa Z. (11-esből) a 7. ill. Olasz D. az 1., a 21. (11-
esből), Gréczi M. a 10., a 69. és Hursány Gy. a 76. percben. 
Jók: Vincze D., Burai D., Ruzsa Z.,Zelenyánszki L., Papp Zs. ill. Szél-
pál N., Kovács Á., Gréczi M. 
Körösladányi MSK: Nagy B. – Vincze D., Polák G., Ruzsa Z., Burai 
D., Szántó M., Prasler(Bartik M. a 13′), Kisari T. (Laksteter J. a 69′), 
Papp Zs. (Baksai Zs. a 79′), Zelenyánszki L., Szabó Á. 
Vezetőedző: Fodor Sándor 
Békéscsabai 1912 Előre SE: Uram J. – Dávid Z., Károly B., Mészáros 
M., Pantovic N. (HursánGy. az 57′), Olasz D. (Tóth D. az 59′), Király 
P., Kovács Á., Szélpál N., Gréczi M., Burai E. (Máris D. a 65′) 
Vezetőedző:Schindler Szabolcs 
Fodor Sándor: Felvállaltuk a játékot, elkerülhető gólokat kaptunk a 
mérkőzés elején. A második félidő elején megvolt a sanszunk az 
egyenlítésre, de egy újabb csabai gól eldöntötte a mérkőzést. 
Gratulálok és sok sikert kívánok a Békéscsabának. 
Schindler Szabolcs: Kulturáltan futballozó, jó csapat ellen egy jó 
mérkőzést játszottunk. A minimális célt teljesítettük, továbbjutot-
tunk. 

 Baranya Róbert 

HÍREK A KÖRÖSLADÁNYI MEDOSZ LABDARÚGÓ CSAPATÁRÓL 
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Felső sor: Oláh Imre kapusedző, Paulik Ádám, Prasler Thomas Michel, 

Szántó Mihály Sándor, Szabó Ákos, Fülöp Tamás, Farkasinszki László, 
Vincze Dániel, Rúzsa Zoltán (CSK), Fodor Sándor vezetőedző. 

Alsó sor: Zsibrita Gergő (K), Zelenyánszki László, Burai Dávid Márió, 
Knyihár Dániel, Zsíros Péter, Krajcs Gábor, Laksteter Jován, Papp Zsolt, 

Bagyinszki Attila, Nagy Bálint Antal (K)     (Fotó: Kovács Goda József)  



 

 

Székhely: 5516 Körösladány, Petőfi tér 2. 
Alapítás éve: 1983. 
Elnök: Boruzsné Szatmári Erzsébet  
Alelnök: Szilvási József 
Gazdasági alelnök: Czoher Józsefné 
Titkár: Jónás Györgyné 
Célja: szabadidős tevékenység szervezése 
Adószám: 18389557-1-04 
Email:szatmarielisa@gmail.com 
A Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub 1983. február 
28-án alakult Szatmári János vezetésével, Papp Bálintné (a 
művelődési ház akkori vezetője) indítványozására. János 
bácsi szívvel-lélekkel vezette a helyi nyugdíjas klubot, három 
fős vezetőséggel. Irodalmi programok, közösségi rendezvé-
nyek, TIT előadások, színház- és múzeumlátogatások, kiállí-
tás látogatások, neves  művészek fellépései jellemzik ezt a 
korszakot. Az egészség megóvása céljából a klubtagok gyak-
ran látogatták a különböző gyógyfürdőket. Fontos volt a szel-
lemi frissesség megőrzése, karbantartása is, ezért a kéthe-
tente megtartott klubfoglalkozásokon kártyáztak, sakkoztak, 
felolvastak, beszélgettek. Az információ áramlása személyes 
megkeresések útján történt. 2002-től Kiss Bélát kérték fel a 
klub vezetésére, aki 40 év pedagógusi pályafutása után vo-
nult nyugdíjba. Nagy sikerrel szervezett sportrendezvényeket, 
kirándulásokat, természetjárásokat. Ezzel egy időben került 
Turbucz Gyuláné a vezetőségbe, aki a Sárrét Coop Zrt. dolgo-
zója volt. Nyugdíjba vonulása előtt könyvelőként a klub gaz-
dasági vezetőjeként is hasznosíthatta tudását. Emberszerete-
te, empátiája, szervezőkészsége olyan szintre emelte a klub 
színvonálát, mely példaértékű. A klub 2005-ben cégbíróság 
által bejegyzett egyesületté vált, és tagjainak száma 250 főre 
emelkedett. A körösladányi tagokon kívül más, környékbeli 
nyugdíjasokat is befogadott a klub. Turbuczné Ica a progra-
mokat mindig úgy állította össze, hogy mindenki egyéniségé-
nek megfelelő, hasznos és tartalmas elfoglaltságot, kikapcso-
lódást találjon. Több nagyobb rendezvény volt évente, ami a 
környékbeli nyugdíjas klubokat is megmozgatta. Népszerű 
volt a farsang, a nőnap, a majális, az anyák napja, az idősek 
világnapja, és az előszilveszterrel egybekötött évzáró közgyű-
lés. A város különböző rendezvényein is részt vettek a klubta-
gok az irányítása alatt. Sajnos egy súlyos betegség véget 
vetett pályafutásának, és csendesen megpihent. Hiánya pó-
tolhatatlan. Az űr, amit maga után hagyott, a mai napig is 
érződik. Ennek ellenére tovább kellett lépni, és folytatni azt 
az utat, amit az egykori vezetők hagytak hátra. 2016-tól 
Czoher Józsefnét Jutkát választották meg vezetőnek, akinek 
nagyon nehéz feladata volt, de minden tudásával, erejével 
azon dolgozott, hogy a klub közösséget összetartsa.  Tovább-
ra is kéthetente kerültek megtartásra a klub foglalkozásai. 
Belföldi- és külföldi kirándulások, fürdőzések, baráti találko-
zók, kistérségi-, megyei és országos rendezvények, egészség-
megőrző programok, előadások, színházlátogatások, tovább-
képzések valósultak meg. Az utazási programok szakmai 
idegenvezetője Gácsi Istvánné Marcsi, aki a belföldi- és kül-
földi utakat szervezte. A sikeres pályázatok írója Jónás Sán-
dorné Jutka akkori alelnök, akinek sokat köszönhetünk, hi-
szen pályázati pénz nélkül már szinte megvalósíthatatlan egy-
egy rendezvény. A 2019. júniusi közgyűlésen új vezetőség 
alakult, ahol engem választottak meg elnöknek. A programo-
kat igyekeztünk tovább vinni, új lehetőségeket teremteni. 
Július hónapban egészségszűrésen vettünk részt Sarkad Vá-
ros Kistérségi Egészségközpontjában. Részt vettünk a Körös-

ladányi Napok ünnepi képviselő-testületi ülésén, és a kiállítás 
megnyitón. Természetesen a Körösladányi Napok programja-
in is ott voltunk, ugyanis a klubon belül működő dalkörünk is 
szerepelt. Ebben a hónapban az Országos Szenior Táncfeszti-
válra is ellátogattunk, valamint kétszer voltunk gyógyfürdő-
ben. Nordic walking oktatásban részesültünk, Elek Julianna 
személyében, aki új tagként csatlakozott hozzánk.                
Néhány tagunk részt vett  Mórahalmon, a Lovas Színház elő-
adásán. Az augusztus hónap szintén tele volt változatos, 
színes programokkal. Békéscsabán, a Csaba Parkban,  Családi 
Egészség és Sportnap a Nyugdíjasok Országos Szövetsége 
rendezésében, falunappal egybekötött baráti találkozó Körös-
újfaluban, baráti találkozó a köröstarcsai kikötőben, új kenyér 
ünnepe a katolikus templomban, „Szanazugi Randevú”, baráti 
találkozó Füzesgyarmaton, Országos Nyugdíjas találkozó 
Berekfürdőn. A szeptember ugyancsak mozgékonynak ígérke-
zett. A hónap elején Mezőladányban képviseltük magunkat, a 
XV. Körösiek-Ladányiak Országos Találkozóján. Az esemé-
nyen büszkén mondhattam el, hogy a Körösiek-Ladányiak 
Országos Találkozóját 2005. évben mi hívtuk életre, hagyo-
mányteremtő céllal. Néhány lelkes tagunk a Szeghalmon 
megrendezésre kerülő Pákász futamon segítkezett. Nagy 
számban vettünk részt a városunkban megrendezett 21. Népi 
Ételek Főzőversenyén. Ebben a hónapban szintén volt egy 
baráti találkozó, ami Dévaványán került megrendezésre. „Én 
is tudom – Ő is tudja” programban általános iskolás gyere-
kekkel karöltve ellátogattunk a helyi fazekas, Nagy Irén mű-
helyébe. Egy klubtagunk családi házában szalonnasütésen 
voltunk. Ezeken kívül megtartottuk a klub foglalkozásait, 
fogadóóráit. Nagyon készülünk az Idősek Világnapja alkalmá-
ból tartandó nyugdíjas baráti találkozóra és szüreti mulatság-
ra melyet szeptember 28-án tartunk a Dr. Asztalos Miklós 
Művelődési Házban.  
Klubunk célja, hogy a hagyományokat fenntarva, továbbra is 
színes, változatos programokat szervezzünk tagjainknak. 
További célunk, az új tagok toborzása, értékátadás, egész-
ségmegtartó-betegségmegelőző programok, kirándulások 
szervezése, szabadidősport népszerűsítése, érdekérvényesí-
tés.  
A klubfoglalkozásokra minden páros héten hétfőn 14:00       
órától, fogadóórák minden páratlan héten csütörtökön               
9:00-11:30 óráig kerül sor a Dr. Asztalos Miklós Művelődési 
Házban. 

 Boruzsné Szatmári Erzsébet a klub elnöke 

A 21. Népi ételek főzőversenyén 2019.09.14. 
(Fotó: Kovács Goda József) 

A Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub 
Múlt – Jelen - Jövő 
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Egy régi kép 

 

Sertéstartók figyelmébe! 

 A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhí-
vom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előfor-
duló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet 
kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vad-
disznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági terüle-
tek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelent-
hetnek sertéseinkre. A védekezésben elsődleges cél és feladat a 
vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, 
melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részé-
ről: Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy 
hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetle-
nül, se közvetve érintkezni.  A sertések gondozását végző személy-
nek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást kö-
vetően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet 
csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő 
belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni. A sertések eteté-
séhez, a sertésól takarításához szükséges eszközöket máshol, más 
munkákra nem szabad használni. Idegeneket, vagy sertést tartó 
ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni. Sertéshús 
tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból 
származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se 
kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos! A vaddisznók 
fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított 
takarmányt illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi serté-
seik ellátására. Szálas takarmányt és gabonát a beszállítástól szá-
mítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. 
Zöldtakarmány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a le-
aratott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára 
is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, 
biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá. Élő állatot 
csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal 
ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi 
egyedétől el kell különíteni. Ha sertése megbetegszik, azonnal 
értesítse az állatorvosát. Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden 
látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem 
eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések 
figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, 
hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertés-
pestis lehetőségére. A vaddisznókban megállapított afrikai sertés-
pestis miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően 
be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” 
előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, 
eladási, levágási szándékát is. Felhívom a figyelmet, hogy hazánk 
sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb 
gyanúja esetén is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi 
hatóság, ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési cél-
ból történő felszámolását is. Amennyiben az állattartó tőle elvárha-
tóan közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárha-
tó járványvédelmi zártságot megteremtette, az esetleges járvány-
védelmi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek. A be-
tegség házisertés állományokba történő behurcolásának megaka-
dályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvo-
sok, szolgáltató állatorvosok a szükséges mértékben fertőtlenítő-
szert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állator-
vosukat! A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsola-
tos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő webolda-
lon elérhetőek: 

http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis 

Dr. Vajda Lajos 
Országos Járványvédelmi Központ  

Vezető 

KIVONAT  
Körösladány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a településkép                           
védelméről szóló 6/2019. (III.27.) 
ÖR számú rendelet módosításáról 

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a telepü-
léskép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekez-
désben meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekez-
dés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró álla-
mi főépítészi hatáskörben eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a kulturális örökség vé-
delméért felelős miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben nevesített 
Partnerek véleményének kikérésével, a 314/2012 (Xl. 8.) Korm. 
rendelet 22. és 23. §-a alapján a következőket rendeli el:  
1.§. Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településkép védelméről szóló 6/2019. (III.27.) ÖR. sz. önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 38. §-ának helyébe 
az alábbi 38. és 38/A. § lép. 
38 .§ (1) Településképi kötelezési eljárást folytat le és bírságot 
szab ki a polgármester az alábbi esetekben: 
a) a helyi építészeti- és településkép védelem érdekében, ha az 
építmény- és környezete műszaki, esztétikai állapota nem felel 
meg a településképi rendelet előírásainak, különösen ha: 
aa) műszaki állapota nem megfelelő, homlokzati elemei hiányo-
sak, töredezettek, színezése lekopott, a megkezdett bontási mun-
kát 60 napon belül nem fejezték be,  
ab) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városké-
pet lerontja, 
ac) az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás 
növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult 
növényzet pótlása nem történt meg,  
ad) a telek szabad területét a nem a területfelhasználási előírások-
nak megfelelően, településképet lerontó módon használják, 
b) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, 
épület esetében: 
ba) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvaló-
sították, 
bb) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyel-
meztető felhívása ellenére megvalósították, 
bc) nem a településképi bejelentés során kiadott határozatnak 
megfelelően valósul meg. 
38/A. § (1) A településképi kötelezés végre nem hajtása esetén a 
kötelezettet a polgármester településkép védelmi bírsággal sújtja, 
melynek kiszabása ismételhető. 
(2) A településkép védelmi bírság mértéke: 
a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása legalább 
100.000 forint, 
b) a polgármester elutasító döntése ellenére végzett építési tevé-
kenység esetén legalább 200.000 forint, 
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység 
folytatása esetén, az eltérés mértékétől függően legalább 200.000 
forint, legfeljebb 500.000 forint, 
d) a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása ese-
tén alkalmanként legalább 100.000 forint, de legfeljebb 1.000.000 
forint. 
(3) A polgármester döntését a Polgármesteri Hivatal készíti elő és 
gondoskodik annak végrehajtásáról. 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, 
és az azt követő napon hatályát veszti.  
Körösladány, 2019. szeptember 19. 
 
 Kardos Károly  Ilyés Lajos 
 polgármester jegyző 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.hu%2Fhu%2Fafrikai-sertespestis%3Ffbclid%3DIwAR1KYePtWlSdTyEsmw_g_0CAZpxtO5xHRooSnzlE-nuj0exT1rhuFAa7Fmg&h=AT2hVwFisi-s6TqZhmKG_Vy-qzJ5rQL7vzIsuZuZ5gdV53bJTQ5B7Kcxq4MwHI0XKIOCaeskubug9Ct156ot2Jzkp-z-
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 Mint minden év szeptember második szombat-
ján,  idén is  megrendezésre került településünkön a 
Népi Ételek Főzőversenye, ezúttal 21. alkalommal. 
A verseny célja a hagyományos népi ételek feleleve-
nítése, a rég elfeledett ízek újra felfedezése, a ha-
gyományok ápolása. A szabadon választott ételeket 
szabad tűzön kellett elkészíteni, melyhez az alap-
anyagot a versenyzők biztosították. Az idei verseny is 
jó hangulatban telt, bár azon a korábbiakhoz képest 
kevesebb, 11 csapat képviseltette magát,  27 féle 
étellel és házi süteménnyel.  
 A szakmai zsűri tagjai: Tóth Kálmán, Koós 

Tibor és Mundrucz Gábor voltak, akik  értékelték az 
étkek sorát, majd átadták a díjakat. 

 A fődíjat ismét Tóth Kálmán (képünkön balra)
ajánlotta fel, mely egy értékes kalocsai kávés- és 
teakészlet volt, továbbá a kupát idén is Koós Tibor 
(képünkön elől, középen) ajánlotta fel. 
A főzőverseny díjazottjai:  
1. hely: Babgulyás – Körösladányi ÁMK „Zöldág” Óvo-
da 

2. hely: Marhalábszár pörkölt – Körösladányi Vadász 
Egyesület 
3. hely: Tarhonya gazdagon – SZOCI 
4. hely: Birkapörkölt – Víziközmű Intézmény 
Különdíj: 
Kakaspörkölt – Kati és a kerek perec 
Éttermi tészták: Szilvás gombóc –  ÁMK Bölcsőde 
Édes sütemények kategória: 
1. hely: Zserbó – Körösladányi ÁMK Bölcsőde 
2. hely: Hókifli – Körösladányi ÁMK Bölcsőde 
3. hely: Vegyes süti – Kastély kuktái 

Sós sütemények kategória 
1. hely: Sós perec – Körösladányi „Őszikék” Nyugdí-
jas Klub 
2. hely: Pogácsa - Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas 
Klub 
3. hely: Sajtos tallér – Kati és a kerek perec 
Különdíj: Csorbaleves – Székely Szerelmesei Egyesü-
let 
Szeretettel várjuk a csapatok, baráti társaságok je-
lentkezését jövőre is! 

A Népi Ételek Főzőversenyéről 

 A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletről: 
 Az augusztusi rendkívüli ülésén döntött Körös-
ladány Város Képviselő-testülete, hogy pályázatot 
nyújt be a Belügyminisztériumhoz, a szociális célú 
tűzifa vásárlási támogatás elnyerésére.  
 A pályázatot a Polgármesteri Hivatal határidő-
re elkészítette és benyújtotta. Ennek eredményeként 
az önkormányzat 445 m3 lágy, lombos fa beszerzésé-
re nyert támogatást, összesen 5.934.075,- Ft érték-
ben.  A pályázat sikerre érdekében önkormányzatunk 
jelentős saját erőt is vállalt, melynek összege 

565.150,- Ft, illetve a képviselő-testület az ide- és a 
kiszállítás költségeit is vállalta.  
 A támogatás jogszerű elosztása érdekében 
rendeletet kellett alkotni a képviselő-testületnek a 
vonatkozó rendelet szerint a tüzelőanyag megvásár-

lását követő 10. napon belül. 
E rendelet megalkotására a szeptember testületi ülé-
sen került sor, ahol a képviselők elfogadták a szociá-
lis célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ren-
delet. 
A rendelet 2019. október 1. napjától lép hatályba,                
és ettől a naptól fogadja a kérelmeket a Polgármes-
teri Hivatal. 

A nyomtatványokat is e naptól lehet átvenni szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal  4-es számú  irodájá-
ban, vagy azok letölthetök Körösladány Város hon-
lapjáról, továbbá a Polgármesteri Hivatal facebook 
oldaláról is. 

 Polgármesteri Hivatal 

TÁJÉKOZTATÓ 



 

  

Közérdekű telefonszámok: 

Körösladány Város körzeti- és   

gyermekorvosainak elérhetősége  
hétköznapokon 7.00-15.00 óráig, 

sürgős esetekben: 
 

Dr. Kovács Zoltán: 06-30/529-53-93 
 

Dr. Téren Tibor: 06-30/246-80-82  
 

Dr. Kovács Gábor: 06-30/249-09-49 

 
Rendőrség (Szeghalom): 66/371-555 

 

Ügyeletes rendőr (Körösladány): 
06/30-633-71-98 

 

Körösladány polgármestere:  
 66/474-100 

 

Polgármesteri Hivatal, Körösladány: 

66/474-012 
 

Idősek Otthona:  

66/474-058  
 

DÉGÁZ (hibabejelentés, gázszivárgás):  
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141  

 

Vízszolgáltató (hibabejelentés):   
06-80/922-333 

 

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 
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