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 Ismét július, ismét Körösladányi Napok.  
 Az amerikaiak úgy szerették meg a labdarúgást, 
hogy „amit egyszerre százezren néznek, abban lehet vala-
mi”. Körösladányban már 1996 óta „van valami”, amit so-
kan szeretnek, szeretünk . 
 Jó tudni, hogy van az évnek egy, megkülönböztetett 
hétvégéje július elején, ami a mienk. Településünk lakóié, 
az elszármazottaké és  a barátainké.  
 Most huszadszor érkezett el, amit vártunk. Az az 
alkalom, ami lehetőséget ad a találkozásra,  a barátkozás-
ra, a felhőtlen szórakozásra. Amikor örülhetünk a régen 
látott barátoknak, rokonoknak és elmondhatjuk örömein-
ket, bánatainkat, reményeinket és terveinket. Amikor  kö-
szönthetjük azokat a kiválóságokat, akiket településünk  
kitüntetéseivel ismerünk el. Amikor köszöntjük  kisváro-

sunk legidősebb lakóját és a legfiatalabbakat, az elmúlt 
egy évben született körösladányiakat és szüleiket.                          
Amikor elmondhatjuk, megmutathatjuk miben, mivel lett 
más, talán több szeretett településünk. 
 
Tisztelt lakostársaim, vendégeink, kedves barátaink! 
  
 Minden résztvevőt köszöntök  vendégszerető híré-
ben álló kisvárosunkban.  
Képviselő-testületünk nevében is kívánom, hogy érezzék 
jól magukat a 20. Körösladányi Napokon!  
   
 Barátsággal:  
    Kardos Károly  
    polgármester 

 T e l e p ü l é -
sünkön ünnepé-
lyes keretek kö-
zött került át-
adásra  a 2003-
b a n  i n d u l t 
szennyvízelvezető 
program második, 
befejező üteme. 
Mindez azt jelenti, 
hogy Körösladány 
szinte valamennyi 
lakóháza össz-
komfortossá vált. 
A kivitelezőknek 
sok munkára, a 
lakosoknak sok 
türelemre és meg-
értésre volt szük-
sége, hogy egy 
még élhetőbb te-
lepüléssé váljunk. 
Egyebek mellett 
ezt emelte ki kö-
szöntőjében Kardos Károly polgármester, és azt, 
hogy a most befejeződött fejlesztés volt eddig tele-

pülésünk legna-
gyobb költség-
vetésű beruhá-
zása. Dankó 
Béla a térség 
országgyűlés i 
képviselője is 
e l i s m e r é s s e l 
szólt a fejlesz-
tésről. Elmond-
ta, hogy az elké-
szült 
szennyvíz pro-
jekt egyike az 
elmúlt hét éves 
Európa Uniós 
ciklus pályáza-
tainak. Befeje-
zésként  további 
sikereket kívánt 
Kör ös l a dá ny -
nak.  
Az ünnepség a 
szokásos sza-

lagátvágással, majd a szennyvíztisztító telep megte-
kintésével és sajtótájékoztatóval zárult. 

Átadásra került a szennyvízcsatornázás II. üteme 

 A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 8. osztályos tanulói június 13-án ballagtak el. 
Az ünnepségen a Körösladányban működő alapítványok 
több végzős tanulót is támogatásban részesítettek.                        
A Körös Gyöngyei Alapítvány Széll Petra 8.c, Keresztesi 
Márk 8.c, Nyíri Veronika Csenge 8.b, Balog Mihály 8.c, és 
Baliga Márk 8.b osztályos tanulókat, a Körösladány Város 
Fejlődéséért Közalapítvány Egeresi Valentina 8.b, Lánczi 
Máté 8.a, és Török Diána 8.c osztályos tanulókat részesítet-
te jutalomban. A Körösladány Jövőjéért Alapítvány (a kö-
zépiskolai tanulmányai idejére) ösztöndíj támogatásban 
részesítette Rudner László 8.a és Moósz Laura Henrietta 
8.b osztályos tanulókat.  

Rudner László iskolánk példamutató magatartású és szor-
galmú tanulója volt. Tisztelettudó, becsületes diákként 

ismertük meg. Történelem és természettudományos érdek-
lődését több versenyen és programban is sikerrel megmu-
tatta, matematikából több alkalommal is a megyei forduló-
ba jutott. Tanulmányait a békéscsabai Andrássy Gyula Gim-
názium reál tagozatán fogja folytatni. 

Moósz Laura Henrietta szintén iskolánk példamutató maga-
tartású és szorgalmú tanulója volt. Csendessége és sze-
rénysége mögött egy sokoldalú, érdeklődő diáklány rejtőz-
ködik, aki szívesen vett részt osztálytársaival a közös prog-
ramokban. Kiemelkedő eredményt mutatott fel a kézmű-
vesség és a sport területén. Sikerrel vett részt a megyei 
elsősegélynyújtó versenyen. Munkavégzése, precizitása 
példaértékű. Tanulmányait a Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnáziumban folytatja. 

KÖSZÖNTŐ 

Az ünnepélyes szalagátvágás 
Balról: Kardos Károly polgármester, Dankó Béla országgyűlési képviselő, 

Nádházi Ferenc projekt-vezető és Varga Csaba projekt-vezető.  

ELBALLAGTAK 
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Egy régi kép 

 

KÖRÖSLADÁNY DÍSZPOLGÁRA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Kata Mihály 
 
 Dr. Kata Mihály aranyokleveles gyógyszerész, 
nyugalmazott egyetemi tanár,  Körösladányban született 
1935. január 15-én.  
 Túl szerteágazó hazai és nemzetközi szakmai 
sikerein, a körösnadányi Nadányi Társaság aktív tagja. 
Különösen nyugdíjba menetele (2005) után fordult érdek-
lődéssel szülővárosa történetének kutatása felé. Az eddig 
megjelent Nadányi füzetek kiadványaiban városunk törté-
netének egy-egy fejezetét dolgozta fel. Lefordíttatta és 
kiadatta a körösladányi katolikus egyház történetét doku-
mentáló – latin nyelven íródott – Historia Domus-t. Ezen-
kívül folyamatosan publikál a Gyógyszerészettörténet 
című havi szaklapban, melyekből külön említést érdemel-
nek városunk történetéhez kapcsolódó írásai (A 
körösladányi gyógyszertár története, vitéz gáspataki 
Gaskó Béla körösladányi gyógyszerész életútja, Than Ká-
roly vegyész körösladányi tartózkodása, stb.) 
 Városunk történetével kapcsolatban eddig 15 
publikációja jelent meg és 13 előadást tartott. Egyszerű-
sége, közvetlensége magával ragadó. Töretlen optimiz-
musa példaadó a fiatalok előtt is. Cselekedeteiben, meg-
nyilvánulásaiban büszkén vállalja származását és szülőfa-
luját. 
Ő az egyetlen körösladányi, aki szerepel a Magyar Ki ki-
csoda? című életrajzi lexikonban. 
(Dr. Kata Mihály részletes életrajza Körösladány honlap-
ján, a /www.korosladany.hu/  olvasható. ) 

KÖRÖSLADÁNYÉRT                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Soós Egonné Szeiler Irén 
 
 

 „Körösladányban születtem 1933-ban. Szülőfa-

lumból 16 éves koromig szinte ki sem mozdultam. Azt 
hiszem ebből következik, hogy gondolkodásmódom, 
érzékenységem, ízlésvilágom alapjai mind itt alakultak 
ki.  
 Sajnos minden ragaszkodásom ellenére 1949-
ben szüleim döntése alapján költöznünk kellett - ahogy 
akkoriban sokan mások - a fővárosba. Mindig is otthon-
talannak éreztem magam további életemben. Műszaki 
iskolát végezetem. Nyugdíjas voltam már, amikor részt 
vettem egy képzőművészeti pályázaton, ahol díjat nyer-
tem. Később, amikor festeni kezdtem, sorra örökítettem 
meg gyermekkorom kedves emlékeit.”  
 Ennyi a részlet Soós Egonné Szeiler Irén éppen 
17 éve, 1998. július 3-án nyílt első körösladányi kiállítá-
sának meghívójából. Mindig ragaszkodott szülőföldjé-
hez, ezért 2006-ban férjével hazaköltöztek Budapestről.  
Hamar bekapcsolódtak a közéletbe. Nevükhöz fűződik 
egyebek mellett a magtár melletti  „útszéli kereszt” fel-
újítása és a kastélyparkban újraállított Erzsébet-
emlékmű bronz dombormű alkotása és anyagi támogatá-
sa.  
 Szeiler Irén a közelmúltban Körösladány Váro-
sának ajándékozta az általa készített festményeket, 
amelyet a Helytörténeti Gyűjtemények Házában tekint-
hetnek meg. 

Bár élesen eltér a két kiállítás témája, mégis több 
közös vonás figyelhető meg közöttük. Mindketten, Szeiler 
Irén is és Török Ferenc is körösladányi származásúak. 
Mindegykőjüket távoli vidékre szólította el a sors, de so-
sem feledkeztek meg kedves szülőhelyükről, ahová sűrűn 
visszajárva egyikőjük végleg le is telepedett.  

A hétköznapi munkájuk mellett Szeiler Irén a fes-
tészet szerelmese lett, s maga is kezébe vette az ecsetet, 
keresve az alkotás örömét. A nyarait táborokban, művész-
emberek között töltötte, hogy fejlessze képességeit, s 
hogy minél magasabb szinten próbálkozzon emlékei, él-
ményei, a pillanatnyi hangulatának képi megfogalmazásá-
val. Számtalan festményén örökítette meg Körösladány 
múltját, szépségét, az itt élő embereket. Még a szobrász-
kodás is megihlette.  

Török Ferenc viszont a régi rádiók, rádiótechnikai 
készülékek gyűjtésére adta a fejét. A 33 darabos, műkö-

dőképes kollekciója abba a múltba kalauzol el, amikor 
Magyarország még rádió nagyhatalom volt. A két világhá-
ború között volt ugyanis olyan év, amikor a világon gyár-
tott rádiók egynegyede magyar volt. Ezeket a készüléke-
ket a technikai fejlettség, nem utolsó sorban pedig az 
esztétikai színvonal is jellemzi. A kiállított tárgyak tehát 
azon túl, hogy gyönyörködtetnek, számos információt is 
tartalmaznak, mind műszaki, mind történeti szempontból. 

A helytörténeti gyűjteményben megtekinthető két 
kiállításnak azonban van még egy újabb közös vonása. 
Ugyanis mint Szeiler Irén a festményeit, úgy Török Ferenc 
a rádiógyűjteményét is Körösladány városának adomá-
nyozta, amiről szinte egy időben döntöttek. 

A lakosság nevében köszönjük a kedvességüket! 
A kiállítást 2015. június 29-én (hétfőn) 16.00 óra-

kor Kardos Károly polgármester nyitja meg, melyre                 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

A Helytörténeti Gyűjtemények Háza kiállítása 
Szeiler Irén festményeiből és Török Ferenc rádiógyűjteményéből 



 

 

            Fotó: Kovács Goda József 
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BÚCSÚZÓ ÓVODÁS CSOPORTJAINK  

 

KATICA CSOPORT 

Fidelné Mojsziás Ilona (óvodapedagógus) , Bényei Gabriella (dajka),  Kozákné Fűfa Edina                                      

(pedagógiai asszisztens),  Hugyák Olga (óvodapedagógus). Felső sor (balról) Papp Linett,                                     
Kardos Petra Nóra, Horváth Adrián, Kiss Bianka, Skribek Csilla Lilla, Papp László, Tasi Márk Lajos,          

Ézsiás Zsolt Adrián, középen Rózsás Mercédesz, alsó sor: Agárdi Éva Kira, Szabó Liliána, Bési Natália, 
Tóth Lajos, Dancs Csaba Álmos, Búzás Dávid Imre, Fűfa Viktória, Barna Borbála, Görög Dóra Ilona,         

Bak Blanka, Baranya Tibor, Sziráki Martin Marcell. 

Balra Elek Julianna (óvodapedagógus), felső sor: Gyányi Bence, Bési György, Szatmári Kristóf,                
Perle Máté, Tóth Márton Kevin, Kardos Sándorné (dajka), Novákné Nagy Mariann (óvodapedagógus),  
középső sor: Nagy László, Szabó István, Tóth Patrik, Elek Sándor, Steigerwald Gyöngyi, Kovács Anikó 

Alexandra, Földi Zsanett, Gróh Nikoletta, Petránszki Petra,  Fábián Viktória,                                                
alsó sor: Szabó Roland, Szeleczki Hannna, Szabó Elizabet, Vadász Andrea, Lovas Cintia, Oláh Edit, 

Ombodi Dominik, Földi Milán, Bakos Martin.  

 MÓKUS CSOPORT 



 

ISKOLÁNK BALLAGÓ OSZTÁLYAI 

 5. 



 
 6. 

Dankó Béla előadása 

  
 Iskolánk újabb pályázati sikert könyvelhetett el magának, amikor idén április 17-én megnyert egy 
természettudományos pályázatot a NTP-MTI-14-0172 azonosítószámon, „Fény az éjszakában” projektnév 
alatt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretén belül meghirdetett nyílt pályázatán 917.000,- Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesültünk. 
 A tavalyi „Csillagok-csillagok szépen ragyogjatok!” című projektünk tapasztalataiból kiindulva szükségesnek láttuk, 
hogy már a hatodik évfolyam természettudományos irányultságú kiválóságaival az adott műveltségterületen való jártasságot 
megalapozzuk. Ennek érdekében e 30 órás kurzusunk elsődleges célja a világegyetem, ezen belül galaxisunk, Naprendsze-
rünk, Földünk kialakulásának, működésének elméleti és vizuális megismerése, megfigyelése volt. 
 A megvalósítandó tevékenységsor révén a gyermekek olyan tudásra és tapasztalatra tettek, tesznek szert a projekt 
felvállalt témakörében, amely a jövőbeni szakmájukra is jelentős befolyással bírhat. Tekintettel arra, hogy térségünkben a 
projekt témája szerinti tudományterület elsajátítására a korábbi időszakban objektív okok miatt (távcső hiánya) nem volt 
lehetőség, a téma iránti érdeklődés sem alakulhatott ki tanulóinkban. Ezen akadályok elhárultával nyílt lehetőségünk az alábbi 
program megvalósítására: A világegyetem kialakulása, ezen belül a Tejút, a Naprendszer, a Föld keletkezése, az alapvető moz-
gástörvények megismerése, a földi élet kialakulásának alapjai. Vizuális megfigyelések egy Newton 250/1200-as csillagászati 
távcső segítségével. Az égbolton való vizuális tájékozódás megalapozása. A fenti folyamat bemutatása, szemléltetése a Prezi 
nevű prezentációs program segítségével. További tevékenységek: A budapesti Planetáriumban való látogatást a projekt                 
indításaként tervezzük, az ott szerzett élményekkel, mintegy lendületet adva programunknak. Technikai okok miatt a                          
tervezetthez képest némi késéssel ugyan, de megvalósult. 
 Titkon remélt céljaink egyike volt az is, hogy e komplex tevékenységprogram megteremti a lehetőségét annak, hogy 
néhány felsőbb évfolyamos tanuló mentorként való bevonásával ezen diákok majd évek múlva átvegyék és folytassák azt a 
tevékenységet, amely a körösladányi csillagászklub működését fedi le. A program szakmai megvalósítói: Gombos Orsolya, 
Horváth Tamás és Jámbor Lajos. 

 
FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN 



 

 - Körösladány Város Önkormányzata 2015. februári  
ülésén fogadta el városunk ez évi költségvetését. Az önkor-
mányzat idén 1.938.121.000,- Ft bevételből gazdálkodhat, 
hitel felvételét nem tervezi. A költségvetés 1.018.514.000,- 
Ft fejlesztést tartalmaz, melyek közül a legfontosabbak:                   
a szennyvízelvezető-csatorna beruházásának és a szennyvíz
-tisztítótelep felújításának 2015 évi költségei 721.905.000,-
Ft értékben, a kerékpárutak (a Körösladány-Köröstarcsa 
közötti és a belterületi kerékpárutak) megépítésének előké-
szítési szakaszainak ütemezése 19.050.000,-Ft kiadással. 
Az óvodánál (időközben már megvalósult) napelemes rend-
szer bruttó 26.262.000,- Ft értékben. Rövidesen felújításra 
kerül a temetőben lévő Wenckheim-kripta 31.826.000,- Ft 
értékben. Ezen beruházások 100 %-os támogatásban ré-
szesülnek. Folytatódnak a tornacsarnok és a tanmedence, a 
kishajó-kikötő és a szabadstrand megvalósításának előké-
szítő munkái is. Az elfogadott költségvetés tartalmazza az 
intézmények működéséhez szükséges bevételeket és kiadá-
sokat, a segélyezéseket, a közmunka költségeit, továbbá a 
városi rendezvények és a civil szervezetek támogatását is.   
  
 - A képviselő-testület május 6-i ülésén kiemelt napi-
rendként szerepelt a  az önkormányzat 2014. évi gazdálko-
dásának zárszámadása. Az elmúlt évet Kardos Károly  pol-
gármester, Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló és Ko-
vács Imre, a pénzügyi bizottsági elnöke egybehangzóan 
Körösladány életének legsikeresebb, legeredményesebb 
évének minősítette. Az elmúlt évi költségvetésről többször 
írtunk. Annak részletes leírását az érdeklődők a televízió 
által közvetített ülésekről és városunk honlapról is megis-
merhették. A jó döntéseknek és a szigorú gazdálkodásnak is 
köszönhetően tavaly 1 milliárd 191 millió 507 ezer forint 
értékben nőtt az önkormányzat vagyona, így az jelenleg               
5 milliárd 818 millió forint. Ugyancsak kiemelkedő, hogy a 
múlt évben 1 milliárd 368 milliós fejlesztést valósítottak 
meg. Kardos Károly polgármester értékelésében  azt is fon-
tosnak tartotta kiemelni, hogy a 2014-es gazdálkodási év-
ben sem kellett hitelt  igénybe venni, annak ellenére, hogy  
nem érkezett meg minden pályázati támogatás. 
A testületi anyagok dokumentációi a www.korosladany.hu 
honlapon megtekinthetőek.  
  
 - A Körösladányi Általános Művelődési Központ 
értesíti a szülőket, hogy a “Zöldág” Napköziotthonos 
Óvoda 2015. augusztus 03-tól 2015. augusztus 21-ig, 
a bölcsőde 2015. augusztus 10-től 2015. augusztus 
31-ig takarítási szünet miatt leáll. 
  
 - Mire ezek a sorok az olvasókhoz kerülnek,                             
a körösladányi U 13-as korosztályú labdarúgó csapat 10 
tagja (Boros Zsolt, Egeresi Lajos, Katona Roland,                
Kardos Levente, Köleséri Norbert, Kántor Dániel, Szabó Mi-
lán, Talpalló Norbert, Piti Szabolcs, Szabó László), és kísérő-
ik (Ilyés Lajos, Keresztesi János, Szabó László) már minden 
bizonnyal egy életre szóló emlékekkel gazdagodtak, ugyan-
is június 16. és 24-e között  a spanyolországi Bellpuig-ban  
egy nemzetközi labdarúgó tornán vettek részt.  

7. 

Csak röviden…. 

 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a csator-
nahálózat kiépítésére Körösladány önkormányzata visz-
sza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat benyúj-
tásakor az önkormányzat vállalta, hogy a település la-
kosságának 92 %-a csatlakozik a megépült rendszer-
hez. 
A szennyvíztisztító telep megépült, a napokban ünnepélyes ke-
retek között átadásra került, sikeresen folyik a próbaüzem, te-

hát a meglévő hálózaton összegyűjtött szennyvizet az új telep 
tisztítja. 
A fenti elvárás elérése érdekében az önkormányzat támogatást 
nyújt minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték 
építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosítja.                 
A tulajdonosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat 
(homokot, betont, csőidomokat) kell beszereznie. 
Fontos, hogy minél több házi csatorna elkészüljön, és rácsatla-
kozzon a hálózatra. Ez év végére tejesíteni kell a vállalásunkat, 
tehát rövid az idő, nem lehet az utolsó pillanatra hagyni a lakó-
ingatlanok rendszerének kiépítését! Ezt az időjárás és a potenci-
ális kivitelezők kapacitása sem teszi lehetővé. 
A támogatásként biztosított csőanyaggal való elszámolás érde-
kében a fenti kedvezményt csak akkor tudja az önkormányzat 
biztosítani, ha a telken belüli vezeték kiépítésével az alábbi vál-

lalkozások valamelyikét bízzák meg:  

Az Alföldvíz Zrt. szabályzatában és egyéb jogszabályban előírtak 
betartása mellett lehetőség van más vállalkozás megbízására, 
vagy saját kivitelezésre is, azonban ez esetben az önkormány-
zat csövet nem tud biztosítani. 
A fenti kivitelezők ismerik az Alföldvíz Zrt. műszaki kialakításra 
vonatkozó szabályait, így a velük való együttműködés esetén 
minden probléma elkerülhető. 
Kérjük, hogy minél hamarabb éljen a lehetőséggel, és házi   
vezetékhálózatának kiépítését kezdje meg! 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a környezetterhelési díjakról szóló 
törvény értelmében az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezés-
re álló közcsatornára nem köt rá, 1.800,- Ft/m3 talajterhelési 
díjat köteles fizetni.  

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA 

II. ÜTEM ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
TELEP BŐVÍTÉSE 

Tóth 

Péter 

Telefon: 

06-20/586-04-03 

Körösladány, 

Eötvös u. 10/1. 

Rudner 

János 

Telefon: 

06-30/915-21-73 

Körösladány, 

Deák u. 1/1. 

Szabó   

József 

Telefon: 

06-30/962-01-79 

Körösladány, 

Dózsa út 55. 

Füzes Tv 

Kft. 

Telefon: 

06-30/824-89-88 

Körösladány, 

Dózsa út 21/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk településünk lakóit, 
hogy a labor mintavételi hely  

(vérvétel)  
szabadság miatt 

 július 6-tól július 30-ig szünetel. 
Az első vérvétel napja  

augusztus 4., kedd. 

http://www.korosladany.hu/


 

  

 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 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS: 
Orvosi ügyelet: 104  vagy 66/444-104 
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                                               
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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 az 1-ben:  KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON  

8. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
 Körösladány Város Önkormányzata május hónapban 3 
pályázatot nyújtott be. 
1./ „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmenti gon-
dozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, fel-
újítása, támogatása” címmel, ami az idősek nappali ellátást 
végző intézményünk 6 férőhellyel való bővítését, valamint 
bútorozását tartalmazza. A pályázat teljes beruházási költsége  
26.306.868,- Ft.   
2./ „Körösladányi gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesz-
tések támogatása - diabetikus konyha kialakítással” címmel 
benyújtott pályázatunk az iskolai konyhánk bővítését és esz-
közbeszerzését foglalja magába. A pályázat teljes beruházási 
költsége 30.525.734,-Ft. (Építés: 8.594.212,- Ft, épületgépé-
szet: 7.330.846,- Ft, konyhai eszközök: 14.600.676,- Ft.)   
3./ Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 
címmel benyújtott pályázatunk tartalma az Eötvös utca teljes 
szakaszának, továbbá a Baross és Vécsey utcák szakaszainak 
aszfaltozását, valamint a sportpályán a futópálya és a saját 
testsúlyos edzésre alkalmas tornapálya kiépítését. A teljes 
beruházási költség 64.843. 177,- Ft.   
Valamennyi pályázat  támogatási aránya 50%. A beruházások, 
- a pályázatok sikeressége esetén - ez évben kerülnek megva-
lósításra. 

 

Orvosi helyettesítések 
A nyári szabadságok alatt 
Július 6-tól augusztus 3-ig 

Dr. Kovács Zoltán helyettesíti Dr. Téren Tibort 
 Rendelési idő: 830-1230 

 
Augusztus 3-tól augusztus 31-ig.                                                 

Dr. Téren Tibor helyettesíti Dr. Kovács Zoltánt 
     Rendelési idő: 830-1230 

 
Július 20-tól augusztus 16-ig 

Dr. Kovács Gábor  gyermekorvost helyettesíti 
Dr. Rudner Bernadett  

Rendelési idő: 1130-1330 
Dr. Kovács Gábor   augusztus 16-tól augusztus 30-ig  

(helyettesít Füzesgyarmaton,  (900-1100 óra) ezen időszak alatt ) ittho-
ni rendelési idő: 1200-1400 óra.  

 

ISKOLAI HÍREK 
 - Június 4-én iskolánk hagyományihoz híven meg-
rendezésre került a pedagógusnap. Iskolánk diákjainak 
műsora után Vetési Istvánné, tankerület igazgatónő kö-
szöntője következett, aki a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ kitüntetéseit adta át Bíró Julianna és Szabó 
László pedagógusoknak. 
 - Június 11-én iskolánk nyolcadikos évfolyamának  
tanulói bankettet tartottak. A végzősök egy dallal köszön-
tek el tanáraiktól és osztályfőnökeiktől, majd Kardos   
Károly polgármester úr búcsúja következett. A diákok és 
a tanárok közös emlékeiket képsorozat formájában idéz-
ték fel, majd a pedagógusok egy-egy tanáccsal látták el a 
gyerekeket, akik üdítővel, süteménnyel vendégelték meg 
a meghívottakat.  

 

AJÁNDÉKOZÁS 
  
 Az áprilisban megtartott Költészet Napi városi 
rendezvényen városunk rendkívül értékes dokumen-
tumokkal gazdagodott. Papp András és felesége                   
Dr. Asztalos Miklós írói hagyatékának örököseiként  
településünknek ajándékozta az író-történelemtudós 
szellemi hagyatékának jelentős részét képező irato-
kat. Azok - egyebek mellett - részben eredetiek, rész-
ben fénymásoltak. Néhány jellemző adat az adomány-
ból:  A körösladányi remete, és egyéb visszaemlékezé-
sek, forgatókönyvek, plakátok, újságcikkek 1919-
1929 és 1940-1942 között, versek, nyomtatásban 
megjelent írások, műsorfüzetek, meghívók, egy doku-
mentált élet: fényképek, hivatalos iratok. „Ne vess 
rám követ!” Dr. Asztalos Miklós halála utáni megemlé-
kezések, Függelék egy soha meg nem írandó önélet-
rajzhoz, kézirattöredékek, továbbá az általa írt köny-
vek: Farkas kaland, Alterego, A fejedelem városa, Kos-
suth Lajos kora és az erdélyi kérdés, Erdély története, 
az Alibi, a II. Rákóczi Ferenc és kora, a Történeti Er-
dély és még nagyon sok értékes könyv, feljegyzés, 
továbbá fényképalbum. 
 Ezúton is hálásan köszönjük Papp Andrásnak és 
feleségének a dokumentumok általuk történő rende-
zését, beköttetését és adományozását. Egyben felhív-
juk a figyelmet, hogy az iratok a városi könyvtárban, 
annak nyitvatartási idejében az olvasóteremben ku-
tathatóak. 


