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KÖZLEMÉNY
Körösladány város szennyvízcsatornázása
II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése

2015. JÚNIUS 15-TŐL
MEGKEZDHETŐ A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ RÁKÖTÉS!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a csatornaépítés kivitelezési munkálatai befejeződtek. Folyamatban van még a
hibák, tönkrement utak, árkok, átereszek, járdák, kapubejárók stb. helyreállítása, ezért tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy a helyreállításra vonatkozó észrevételeiket az alábbi elérhetőségekenmihamarabb jelezzék:
Polgármesteri Hivatal 6. iroda,
Tóth Ferenc műszaki vezető-tanácsos
telefon: 06-66/474-012e-mail:
muszaki@korosladany.hu
Tisztelt körösladányiak!
A csatornahálózat kiépítésére Körösladány Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert.
A pályázat benyújtásakor az önkormányzat vállalta, hogy a település lakosságának 92 %-a csatlakozik a
megépült rendszerhez, ami egyébként a lakosok érdeke is:
- nem kell szippantani,
- nem kell bosszankodni, hogy csapadékos időjárás esetén kiönt az emésztő,
- nem szennyeződik tovább a talaj és a talajvíz,
- nem kell megfizetni a talajterhelési díjat, mely jelenleg 1.800,- Ft/m3.
A fenti elvárás elősegítése érdekében az önkormányzat támogatást nyújt minden lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen biztosítja. A lakosnak az építéshez szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csőidomokat, stb.) kell beszereznie. A telken belüli
vezeték kiépítésével az alábbi vállalkozások valamelyikének megbízását javasoljuk:
- Tóth Péter Telefon: 06-20/586-04-03 Körösladány, Eötvös u. 10/1.
- Rudner János Telefon: 06-30/915-21-73 Körösladány, Deák Ferenc u. 1/1.
- Szabó JózsefTelefon: 06-30/962-01-79 Körösladány, Dózsa György út 55.
- Füzes Tv Kft.Telefon: 06-30/824-89-88 Körösladány, Dózsa György út 21/1.
A fenti kivitelezők ismerik a szolgáltató (Alföldvíz Zrt.) átvételre, műszaki kialakításra vonatkozó szabályait, így a velük való együttműködés esetén minden probléma elkerülhető.
Az Alföldvíz Zrt. szabályzatában és egyéb jogszabályban előírtak betartása mellett, lehetőség van más
vállalkozás megbízására, vagy saját kivitelezésre is, azonban ez esetben csövet nem tudunk biztosítani.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a szennyvízkibocsájtó, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, az talajterhelési díjat köteles fizetni, melynek mértéke 2015 évben 1.800,- Ft/m3. A díj alapja az elfogyasztott ivóvíz mennyisége.
Kérjük, hogy minél hamarabb éljen a lehetőséggel, házi vezetékhálózatának kiépítését kezdje meg és
kössön rá a közcsatornára!
A kivitelezőnek a házi csatornarendszert át kell vetetni a Vízművekkel, a közcsatornára történő rákötést
pedig haladéktalanul be kell jelentenie a Polgármesteri Hivatalnak és az Alföldvíz Zrt-nek.
Kardos Károly
polgármester

A4-LM
A körösladányi tagokból álló 4 - L M énekegyüttes 2014 tavaszán alakult. A csapat hölgy tagjai
már több, mint egy évtizede más-más formációkban
is énekelnek a korábban működött „Csicsergők” formációnak is az alapító tagjai voltak. Név után kutattak, keresték a négy fős csapathoz, a zenei stílusukhoz és személyiségükhöz illő nevet. Így esett a
választásuk a 4 őselemre, a tűzre, a földre, a levegőre
és a vízre. Ennek magyarázata, hogy mindegyikőjük
más csillagjegyben született, így más-más őserővel
rendelkeznek. Az életben ezen elemek mindegyikére
szükség van, így az együttes közös erejét is az élet,
és az ének ősereje adja.
Minden meghívásukat siker kíséri. Számos fellépésre, falu- és városnapokra hívják őket mert szórakoztatónak, tetszetősnek és energikusnak tartják
előadásukat.
Részt vettek a Békés megyei nyugdíjas Szövetség
regionális tehetségválogatóján, ahol a zsűri különdíját is megkapták, és ők képviselik Békés megyét a
salgótarjáni országos döntőn. Elsősorban retró számokat énekelnek, amellyel a hatvanas-hetvenes évek
magyar könnyűzenei világába repítik vissza közönségüket. A csapattal legközelebb a 20. Körösladányi
Napok péntek esti fellépésükkor találkozhatunk.

FELHÍVÁS
Körösladány Város Önkormányzatának Jegyzője felhívja a
lakosság figyelmét, hogy a közterületnév és településrész-név
megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 12/2014. (IX.26.)
ÖR. számú rendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározott ingatlanok házszámtáblával való ellátási kötelezettségre megállapított
6 hónapos határidő eltelt, így a kötelezettség teljesítése ellenőrzésre kerül.
A Polgármesteri Hivatal megbízottja felszólítja a lakosságot
az elmaradt kötelezettség teljesítésére, határidő megadásával,
ezt követően viszont bírságolni leszünk kénytelenek, így mindenkinek felhívom a figyelmét az önkéntes jogkövető magatartásra.
Szükség esetén a helyi Viziközmű Intézmény segítséget nyújt
a házszámtáblák beszerzésében!
Ilyés Lajos jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
Az ügysegéd ügyfélfogadásában bekövetkezett
változásról
A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala tájékoztatja Körösladány Város lakosságát,
hogy a települési ügysegéd 2015. május 4. napjától az
alábbi elérhetőségeken és szolgáltatásokkal várja ügyfeleit:
Az ügysegéd elérhetőségei:
Tóth Gabriella
Szervezeti egység: Szeghalmi Járási Hivatal
KormányablakOsztálya, cím: 5520 Szeghalom, Nagy
Miklós u. 4.
Telefonszám: 66/795-399, Fax: 66/473-060
e-mail: toth.gabriella@bekes.gov.hu
Kihelyezett ügyfélfogadás: hétfőn: 08.00-12.00 óráig és szerdán 13.00-16.00 óráig 5516 Körösladány, Dózsa György út 2 (Polgármesteri Hivatal)
Egyéb napokon ügyfélfogadás a Szeghalmi Járási HivatalKormányablak Osztályán: hétfő: 7.00-17.00
óráig, kedd: 8.00-15.00 óráig, szerda, péntek: 8.00-12.00
óráig, csütörtök: 8.00-18.00 óráig.
Cím: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4.
Az alábbi ellátásokkal kapcsolatos ügyintézésre van
lehetőség: ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság, időkorúak járadéka, aktív
korúak ellátása, családtámogatási ellátások (családi pótlék, gyermekgondozási támogatás, anyasági támogatás).
Egyéb szolgáltatások: a lakcímváltozások bejelentéséhez szükséges nyomtatvány biztosítása, segítség a
kitöltésben, a járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb
ügyekben tájékoztatás nyújtása, segítség a nyomtatványok kitöltésében, továbbításában, a Földhivatali Osztály
tekintetében az ingatlan-nyilvántartási adatváltozás bejelentéséhez (ügyfelek személyi adataiban, lakcímében
bekövetkezett változás bejelentése) nyomtatvány biztosítása, segítség a kitöltésben, kitöltött nyomtatványok továbbítása, a Foglalkoztatási Osztály tekintetében plusz
szolgáltatásként az ügysegédnek is átadhatják az ügyfelek a munkaszerződések, igazolások másolatát, aki továbbítja azokat.
Détárné Molnár Andrea
hivatalvezető s.k.

FELHÍVÁS
Körösladány Város Önkormányzatának Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ebek bejelentésével
kapcsolatosa határidő letelt.
A Polgármesteri Hivatal megbízottja ellenőrizni fogja
a települési ingatlanokat, hogy az ott található valamen�nyi eb bejelentése a szabályoknak megfelelően megtörtént-e. Ezt követően amennyiben a bejelentés nem történt meg, úgy határidő megjelölésével a kötelezettségre
felhívja a figyelmet, ezt követően nem teljesítés esetén
min. 30.000.- Ft-os bírság kiszabására kerülhet sor, a vonatkozó rendelet alapján.
A Polgármesteri Hivatal megbízottja megbízólevél
alapján jogosult a tevékenység ellenőrzésére!
Kérem segítsék munkánkat önkéntes jogkövető magatartással!
Ilyés Lajos jegyző

Lakossági műszaki előírások
Ha Ön lakossági fogyasztó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak
kell megfelelnie:
A beruházás keretében - az utcai szennyvíz gerincvezetékkel együtt - az Ön ingatlanán
a telekhatáron
belül 1,0 m-re kiépítették a házi bekötővezeték tisztítóidomát.
• A házi vezeték kivitelezése az Ön feladata, amit szakszerűen vagy saját maga készít el, vagy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el.
• A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű PVC,
KGPVC anyagú csővezetékkel valósítható meg. Társasházak esetében egyedi méretezés alapján kell megválasztani a házi szennyvízhálózat átmérőjét.
• A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
• A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni.
• A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
• A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett
vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.
• A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését.
• A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.
• A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől (víz, áram) legalább 1 m-re épüljön.
Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimum értékek nem
tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) külön egyeztetés szükséges. Az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
• A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
• A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem
szabványos méretű, ill. nem műanyag tömör szerkezetű (vízzáró anyagú), monolit beton akna szükséges!
(Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett műanyag tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.)
• A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyszög, vagy 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusan nagyobb méretek.) Lefedése a forgalom,
illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.
• A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztító nyílást vagy
aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90o-os iránytöréseket célszerű 2 db 45o-os ívvel megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki
lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása az ingatlantulajdonos feladata.
• A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető. Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó szennyvize a házi vezetékbe nem vezethető be, ill. nem csatlakoztatható,
továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.
• A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem
szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a
csatornába.
• A fenti előírások szerint megépített, üzemkész házi csatornát a tisztítóidomra rá lehet csatlakoztatni.
A kiépített és rácsatlakoztatott rendszert haladéktalanul a Vízműveknek be kell jelenteni, mely bejelentést
követően megfelelőség esetén a rendszert átvesszük. A tisztítóidomra történő rácsatlakozást, a betonaknát
(az elfalazást, csőkapcsolatokat), az idomos csatlakozást, csatlakozásokat, a részünkről történő átvételig
kitakartan kell tartani!
A csatornarákötéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére
az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2.sz. Területi Divíziójának központjában,
a helyi tarifával hívható + 36 40/922-334-es, telefonszámon.

Tisztelt körösladányi partnerünk!
Rendkívül örülünk annak, hogy immár az Ön számára is adott a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel - a kényelem mellett - erősítheti a környezettudatosan élők táborát. Bizonyára tudja, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal, és más szennyezőanyagokkal szennyezi el
kertjét és ezzel Körösladány talaját, talajvizét. Most már az Ön számára is adott a környezetbarát megoldás,
s ezzel gondoskodhat arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az
utolsó cseppig tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz táplálja a környezetet.
Körösladány Város Önkormányzata és az Alföldvíz Zrt. közösen kampányt hirdet 2015. május 01-től az
újonnan létesült szennyvíz öblözetek csatornarákötés ösztönzése céljából.
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A kampány célja, hogy aki a meghirdetéstől számított 2 hónapon belül ráköti a szakszerűen átalakított, ill. kiépített házi csatornáját a közműhálózatra és azt a kapcsolási lappal igazolja, annak az ALFÖLDVÍZ
Zrt. 2 hónapon át díjmentesen biztosítja a csatornaszolgáltatást.
Az akció időtartama: 2015.06.01.- 2015.07.31.
A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit az ALFÖLDVÍZ Zrt. által kiadott műszaki előírások alapján
kell elkészíteni.
Az elkészült rákötést kérjük, haladéktalanul jelentse be a 06/40/922-334-es (4-es menüpont) telefonszámon! A bejelentést követően – előre egyeztetett időpontban – az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakemberei helyszíni
szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden
az előírások szerint történt-e. Ha minden rendben van, akkor sor kerülhet az átvételt igazoló kapcsolási lap
aláírására. Ettől kezdve Ön a csatornaszolgáltatásban is partnerünkké válik.
Partnerként számítunk Önre!
Lakossági műszaki előírások
Ha Ön lakossági fogyasztó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:
A beruházás keretében - az utcai szennyvíz gerincvezetékkel együtt - az Ön ingatlanán a telekhatáron
belül 1,0 m-re kiépítették a házi bekötővezeték tisztítóidomát.
·A házi vezeték kivitelezése az Ön feladata, amit szakszerűen vagy saját maga készít el, vagy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el.
·A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű PVC,
KGPVC anyagú csővezetékkel valósítható meg. Társasházak esetében egyedi méretezés alapján kell megválasztani a házi szennyvízhálózat átmérőjét.
·A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
·A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni.
·A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
·A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett
vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.
·A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését.
·A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.
·A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől (víz, áram) legalább 1 m-re épüljön.
Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimum értékek nem
tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) külön egyeztetés szükséges. Az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
·A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
·A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem
szabványos méretű, ill. nem műanyag tömör szerkezetű (vízzáró anyagú), monolit beton akna szükséges!
(Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett műanyag tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.)
·A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyszög, vagy 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusan nagyobb méretek.) Lefedése a forgalom,
illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.
·A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztító nyílást vagy
aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90o-os iránytöréseket célszerű 2 db 45o-os ívvel megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki
lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása az ingatlantulajdonos feladata.
·A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető. Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó szennyvize a házi vezetékbe nem vezethető be, ill. nem csatlakoztatható,
továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.
·A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem
szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a
csatornába.
·A fenti előírások szerint megépített, üzemkész házi csatornát a tisztítóidomra rá lehet csatlakoztatni. A
kiépített és rácsatlakoztatott rendszert haladéktalanul a Vízműveknek be kell jelenteni, mely bejelentést követően megfelelőség esetén a rendszert átvesszük. A tisztítóidomra történő rácsatlakozást, a betonaknát
(az elfalazást, csőkapcsolatokat), az idomos csatlakozást, csatlakozásokat, a részünkről történő átvételig
kitakartan kell tartani!
A csatornarákötéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2.sz. Területi
Divíziójának központjában, a helyi tarifával hívható + 36 40/922-334-es, telefonszámon.
Tisztelettel:
ALFÖDVÍZ Zrt.
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Iskolánk hírei
- A IV. Országos Szépíró Verseny megyei döntőjén- március 6-án Füzesgyarmaton - iskolánk
kilenc diákja vett részt, ahol Balogh Orsolya (3.a),
és Rácz Zsanett (6.a) kategóriájukban elsők lettek
és az országos döntőbe jutottak.
- A Háló munkacsoport március 12-én tartotta a „mentoriskola pályázat” soros programját,
melyet most is széles körű érdeklődés övezett.
Vendégeink egy csoportos személyiségfejlesztő
foglalkozást tekintettek meg az 1.b osztályban. A
napot a szokásoknak megfelelően óramegbeszéléssel zártuk.
- Március 20-án 6. alkalommal tartottuk
meg a „Sárrét kis nyelvésze” regionális versenyünket, melyre 10 település iskoláiból érkeztek 5. és
6. osztályos diákok. Elfogadták meghívásunkat
Szeghalomról, Zsadányból, Köröstarcsáról, Békéscsabáról, Mezőberényből, Vésztőről, Bucsáról,
Füzesgyarmatról és Szarvasról. A feladatlapok
értékelése alatt Molnár Istvánné kézműves játszóházzal várta a gyerekeket. Egyéni eredmények: 5.
évfolyam: I. hely: Kardos Levente (Körösladány),.
Buzás Izabella, (Körösladány), . Szabó Attila,
(Füzesgyarmat).6. évfolyam: I. Czerovszki Ildikó,
(Mezőberény) II. Gömöri Panna, (Békéscsaba), .
Sprőber Lili, (Békéscsaba).
- Március 20-án a délelőtti órákban nagy
volt az izgalom iskolánkban. A napokkal korábban
a médiák által is beharangozott részleges napfogyatkozást várták tanulóink. Fokozott várakozásuk
annál is inkább indokolt volt, mert ők még nem
tapasztalhatták meg azt a ritka égi jelenséget,
amikor a Hold részben, vagy egészben eltakarja
a Napot. Minden adott volt tehát a látvány megéléséhez. Volt Nap, Hold, felhőtlen égbolt, helyes volt
az előre számított időpont és ami a legfontosabb,
volt biztonságos napszűrő. Magyarországról legközelebb 2081. szeptember 3-án lehet majd újabb
- igaz, az teljes - napfogyatkozást látni. Reméljük,
hogy mostani tanulóink közül sokan megélik és
megtapasztalják majd újra!
- Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy az
együttműködés keretében az óvodával együtt hívjuk fel a gyerekek figyelmét a víz élettani jelentőségére, fontosságára, és annak védelmére. Az idei
rendezvényre március 20-án került sor, amikor az
elsős és másodikos munkaközösség pedagógusai
játékos vetélkedővel, kézműves foglalkozással és
játszósarokkal várták az iskolába látogató óvodásokat, valamint az elsős és másodikos gyerekeket.
Az elkészült munkákat kiállítás keretében mutatták
be, melyen az előzetes feladatként kiadott terepasztalok is megtekinthetőek voltak. Az óvoda-iskola átmenet munkacsoport egyik állomása rendezvényén közel 150 gyermek tevékenykedett.
- A március 23-i körzeti mezei futóverseny
49 tanulónk idult. Legjobb eredmények: Botos
Annamária (I. korcsoport) 2. hely, Földi Dominik
János, Radics Péter, Tóth Nándor János, Szász
Dávid Rómeó (I. kcs. csapat) 3. hely, Faragó Fatima (II. kcs. egyéni) 3. hely, Faragó Fatima, Lipcsei

Larissza Erzsébet, Rácz Virág, Szűcs Dorina (II.
kcs. csapat) 1. hely, Boros Zsolt (II. kcs. egyéni) 1.
hely, Boros Zsolt, Szabó László, Győri Vince, Mikó
Attila (II. kcs. csapat) 1. hely, Almási Mariann, Lipcsei Adrienn Krisztina, Botos Bettina, Szabó Viktória (III. kcs. csapat) 3. hely, Talpalló Norbert Lajos (III. kcs. egyéni) 1. hely, Talpalló Norbert Lajos,
Almási Balázs, Katona Roland, Egeresi Lajos (III.
kcs. csapat) 1. hely, Almási Miklós (IV. kcs. egyéni)
1. hely, Almási Miklós, Bak Attila Márk, Bakró Zoltán, SzekeresRichárd (IV. kcs. csapat) 2. hely.
- A 7-8. osztályos tanulóknak március 27én Mezőberényben rendezett nemzetközi matematika versenyen iskolánkat 8 tanuló képviselte.
Közülük a legjobb eredményt Rudner László (8.a
osztályos tanuló) érte el, aki 4. lett.
- Március 28-án iskolánk 40 tanulója az
IPR-program keretében a budapesti Operettszínházban az Ördögölő Józsiás című előadást tekinthette meg.
- A városi könyvtárban március 30-án megtartott alsós mesemondó versenyen 24 tanulónk
indult. Helyezések: 1. évfolyam I. Kecskeméti Dorka 1.a, II. Stolba Noémi 1.a, III. Kardos Kornél 1.b.
2. évfolyam I. Szabó Panna 2.a, II. Tóth Leila 2.a,
III. Fekete Attila 2.b. 3-4. évfolyamI. Mikó Attila 3.a,
II. Kovács Orsolya 3.b, III. Lipcsei Zoltán 3.a.
- Az iskolánk által rendezett, hagyományosan márciusban sorra kerülő sárréti matematikai
regionális tanulmányi versenyen idén 9 település
58 diákja mérte össze tudását. Az ötödik és hatodik évfolyamos tanulók részére meghirdetett versenyen a szeghalmi diákok először vettek részt.
Eredmények: 5. évfolyam 1. Egri Dóra (Szarvas),2. Bor Gergely (Békéscsaba), 3. Csuvár Ákos
Körösladány). 6. évfolyam: 1.Temesvári Gábor
(Mezőberény), 2. Préda Róbert (Szeghalom), 3.
Kádár István (Körösladány). A csapatversenyt ismét a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola csapata nyerte, ezzel újabb egy évig ők
őrzik a Sárrét Kis Matematikusa vándorserlegét.
- A „Biztonságos Közlekedés Gyermekszemmel” rajzpályázat megyei fordulóján két tanulónk is díjazott lett. Tóth Nándor a Békés Megyei
Önkormányzat különdíját, Kotroczó Kornél Károly
a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság különdíját kapta.
- Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanácsáprilis 18-án Budapesten, a Nagy Imre
Általános Művelődési Központban rendezte meg a
IV. Országos Szépíró Verseny döntőjét, melyen iskolánkat Rácz Zsanett 6.a, és Balogh Orsolya 3.a
osztályos tanulók képviselték.
-Iskolánk négy, 8.b osztályos tanulója
(Almási Enikő, Egeresi Valentina, Nyíri Veronika
Csenge és Rimaszombati Kitti) Havran Mihály
tanár vezetésével április közepén vett részt az
„Iránytűzz!” vetélkedőn. A Szegeden rendezett két
napos versenyen a csapat a III. helyezést érte el.
- Iskolánk tanulói a Szeghalmon megrendezett területi elsősegélynyújtó versenyen az első
helyezést értek el, így április 30-án térségünket ők
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képviselhették a megyei döntőn, melyen 13 csapat vett részt. Az indulóknak öt feladatot kellett teljesíteniük. A szakmai totót négy gyakorlati feladat
egészítette ki, ahol különböző, valóságra emlékeztető szituációkban kellett helyt állniuk.kellett látniuk egy autó által elütött kerékpáros édesanyát és
gyermekét, a vízből kimentett személyt, „befüvezett” fiatalt és agresszív társát, valamint egy olyan
diákot, aki félrenyelt. A feladatokat szakemberek
pontozták, de a rendőrség közlekedésbiztonsági
játéka, vöröskeresztes teszt és tűzoltósági járművek bemutatása is színesítette az eseményt. Csapatunk (Almási Enikő, Botlik Éva, Egeresi Valentina, Kurucsó Laura, Moósz Laura, Rudner László
és Nagy Tamás. Felkészítők: Gombos Orsolya /
tanár/, Tóth János /mentős/, Tóth József /mentős/)
az elismerésre méltó harmadik helyezést érte el.

2.383 milliárd Ft a gazdaságfejlesztési programban

Dankó Béla előadása

Három helyszínen, Mezőberényben, Szarvason
és Békésen tartottak gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató fórumokat a helyi vállalkozóknak.
A tájékoztatókat Dankó Béla országgyűlési képviselő szervezte, mivel mint elmondta: Az Európai
Bizottság elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP), így hamarosan megjelennek a pályázati felhívások. A 20142020-as európai uniós fejlesztési időszakban
a gazdaságfejlesztési operatív programban ös�szesen 2383 milliárd forint támogatásra nyílik lehetőség a gazdasági szereplők számára.
Mivel a GINOP elsősorban a helyi vállalkozók
foglalkoztatásának és versenyképességének növelésére épülő gazdaságfejlesztéshez járul hozzá,
így fontosnak tartottam, hogy a gazdasági szereplőket tájékoztassuk az uniós pályázati rendszer
jelenlegi állapotáról, azokról az információkról,
melyek segíthetik őket felkészülni a sikeres pályázásra - mondta a képviselő. A három helyszínen
különböző előadók tájékoztatták a résztvevőket,
Mezőberényben Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára, Szarvason Zsigmondné
dr. Vitályos Eszter Európai uniós fejlesztésekért
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felelős államtitkár, míg Békésen Tatai Laura, a
Miniszterelnökség főosztályvezető-helyettese. Az
előadók kihangsúlyozták, hogy az idei év legfontosabb feladata a 2007-2013-as uniós pályázati
ciklus lezárása, a még bennlévő források lehívása,
hiszen ez kulcsfontosságú Magyarország gazdasági helyzetét illetően
De természetesen folyik az uniós pályázati kiírások előkészítése is. A gazdaságfejlesztési program keretében összesen 2383 milliárd Ft támogatás kerül kiírásra. 2015-ben több mint 60 kiírásra
számíthatnak a pályázók, több mint 800 milliárd Ft
értékben.
Fontos változás lesz az egyszerűsített pályázati
rendszer is, amely bizonyos értékhatárig csak egy
egyszerű adatlap kitöltésével teszi lehetővé a pályázást.
Kiemelkedő változás a biztosítékmentesség is,
ez is azt segíti, hogy a vállalkozóknak forrásaikat
ne kelljen lekötniük.
Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta,
hogy a jelen fórumsorozat egy folyamat kezdete,
ugyanis további tájékoztatókat kíván szervezni
a gazdaságfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban. A képviselő azonban fontosnak tartotta,
hogy a pályázók minél hamarabb értesüljenek
a pályázati rendszerről.
Fontos az ország és a térség számára, hogy
a vállalkozók minél hatékonyabban és nagyobb
mennyiségben tudják a fejlesztési forrásokat lehívni. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy valószínűleg ez az utolsó pályázati ciklus, melyben
uniós forrásokat tud lehívni hazánk. Ezért kiemelkedő cél, hogy a gazdaságunkat olyan helyzetbe
hozzuk, hogy a mostani pályázati ciklust követően
uniós források nélkül fenn tudjuk tartani.
Éppen ezért kiemelkedő döntése volt a kormánynak, hogy az uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítj - mondta Dankó Béla.

A „Zöldág” óvoda hírei
Megérkezett a várva várt tavasz, amely sokféle
színes programot tartogat az óvodás korú gyermekek, a szülők és az óvodapedagógusok számára.
Márciusban tartottuk a nyílt napokat, amelyre
a szülőket és a tanítókat is meghívtuk. A látogatás során a résztvevők betekintést nyertek az óvoda mindennapjaiba és szokásrendszerébe.
- Csoportonként megemlékeztünk március
15-ről. Elhelyeztük virágainkat, kézzel festett zászlóinkat Tüköry Lajos mellszobránál. Március 20-a
a Víz világnapja. Óvodánkban játékos kísérletek,
beszélgetőkör formájában hívtuk fel a figyelmet a
víz fontosságára, védelmére. Ehhez kapcsolódott
a nagycsoportosok látogatása az iskolában, ahol
videofilm megtekintésére, vetélkedőre, kézműves
tevékenységre került sor. Az óvodások a program
végén megtekinthették az iskolások rajzkiállítását
is.
A húsvét előtti hetet az ünnepre való készülődés jellemezte. Ennek részeként szerveztük meg
az ilyenkor szokásos húsvéti játszóházat, ahol

szülők, gyerekek, nagyszülők alkothattak, és válogathattak kedvükre a sokféle érdekes technika közül. Ízelítőül néhány példa: húsvéti ajtó/ablakdísz,
tojástartó kosár, asztali dísz, függődíszek, szalvétatartó, képeslap, hímes tojás.
- Április 13-án tartottuk a népi kismesterségek délutánját, ahol Molnár Istvánné és Kiú Sándorné segítségével a kosárfonás technikájával,
valamint csuhéfigurák, csuhévirágok készítésével
ismerkedhettek az óvodapedagógusok.
- Áprilisban egy másik jeles esemény is fontos részét képezi eseménynaptárunknak.
A Föld napját csoportonként és az első osztályosok visszalátogatása során egyaránt megünnepeltük. Az óvó nénik játékos programokkal várták
az iskolásokat. Elsődleges célunk a környezetvédelemre és a környezet szépítésére nevelés, valamint - a két intézmény közötti közös programmal
- az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a gyermekek számára.
A tavasz témakör egyik szép eseménye lesz
a májusfa állítás is, amikor piknikezünk a parkban, gyönyörködünk a tavasz szépségeiben, hallgatjuk a madarak csicsergését.
- Május első vasárnapja az Anyák napja.
Az óvodai csoportok rövid műsorral kedveskedtek
az édesanyáknak, nagymamáknak.
- Május 4-én volt az óvoda búcsúzó nagycsoportosainak kirándulása. Hagyomány óvodánkban, hogy a ballagó nagycsoportosok egy
ajándék-kiránduláson vesznek részt, amit az óvoda alapítványa támogat. Ebben az évben új helyszínre látogattunk el, Csongrád-Bokrosra a vadnyugati városba, ahol érdekes programok vártak
ránk: cowboy, seriff, indián csapatvezetők segítségével egy 12 állomásból álló akadálypályán vehettünk részt. Ezen kívül indián játszóház, íjászkodás,
lovaglási, és sétakocsikázási lehetőség várta a
gyerekeket.
- Szintén májusi programként rendeztük a
Madarak és fák napját. Ennek keretében helyi kirándulások, séták formájában ismerkedtünk közvetlen környezetünk növényeivel, madaraival. Ezt
követte az első osztályosok és a nagycsoportosok
természetvédelmi vetélkedője.
- Május 23-án tartjuk a két nagycsoport
tanévzáró ünnepségét, amelyre a kis ballagók
hozzátartozóit várjuk szeretettel. Ezúton kívánok
munkatársaim és a magam nevében a leendő kisiskolásoknak sikeres és boldog iskolai éveket.
- A szorgalmi időszak utolsó hetében az
óvó nénik kirándulással, túrázással, közös élmények nyújtásával szeretnék emlékezetessé tenni a
nyári szünet előtti napokat.
- Május 31-én óvodánk is részt vesz a városi gyermeknapon. Ügyességi játékokkal, kézműves tevékenységekkel várjuk a gyerekeket a
Wenckheim utcában és környékén.
Június második hetében az erdőben szeretnénk
táborozni az erdei ovi keretén belül. A 2004 óta évről- évre megrendezett programon a gyerekeknek
lehetőségük nyílik a természettel, az erdő növényés állatvilágával való ismerkedésre. Ezen kívül

alkotói kedvüket is kiélhetik a résztvevő nagycsoportosok. Érdekes technikákkal ismerkedhetnek,
és rajzaikban, festményeikben megörökíthetik az
ottani élményeket. Célunk a környezetvédelemre,
a környezettudatos magatartás kialakítására nevelés. Emellett az esztétikai élmények befogadására
és az ízlésformálásra is hangsúlyt fektetünk.
Július első hétvégéjén a 20. Körösladányi Napok programsorozat keretében szervezzük meg
ismételten játszóházunkat, ahol hétpróbával, kézműves tevékenységekkel készülünk a gyerekek és
szülők fogadására.
A nyáron óvodába járóknak sem telnek majd
eseménytelenül a napjaik. Helyi túrákkal, alkotási
lehetőségekkel, sportjátékokkal színesítjük a gyerekek mindennapjait.
Tasi Mária intézményegység-vezető
AZ OVI-FOCI PÁLYA IS MEGVALÓSULT

Körösladány Város Önkormányzata tavaly márciusban az OVI-Foci Közhasznú Alapítványhoz pályázatot nyújtott be „A körösladányi ovi-foci pálya
kiépítése, eszközbeszerzés és képzéssel” címmel.
A program - melynek a központi eleme a speciális ovi-foci pálya kivitelezése - összköltsége a
2.850.000,- Ft-os önkormányzati önrészből, valamint az alapítvány által a társasági adó felajánlásokból összegyűjtött 6 millió forintból valósult meg.
A 6x12 méteres pálya az óvodások méretarányaihoz igazodik, számukra tehát - arányaiban - ez
egy valódi sportpálya.
A teljes program a pályán kívül az óvodában dolgozó óvodapedagógusok részére tartott képzésből, speciális eszközkészletből, valamint rendezvényszervezés és megvalósításból állt. A képzés
hozzásegítette az óvónőket a pálya és az eszközkészlet szakszerű használatához. A gyermekek
napi szintű testnevelése intézményi keretek között
történik.
Az ovi-foci pálya kivitelezője a debreceni GlobálSport Kft. volt.
A munkálatok május közepén fejeződtek be,
a hivatalos átadásra később kerül sor.
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Körösladány határváltozásairól
Egy település közigazgatási határának kialakulása hosszú,
évszázadokra visszatekintő folyamat eredménye, miként Körösladány esetében is. Ennek nyomon követéséhez azonban
vissza kell tekinteni a távoli múltba, hogy megérthessük, milyen tényezők is vezettek a mai viszonyok kialakulásához.
Ismert, hogy a Kárpát-medencébe költöző, félnomád gazdálkodást folytató magyarság még nem élt állandó falvakban.
A 10-11. század elejére jellemző vad-, vagy szabályozatlan
talajváltó rendszer ugyanis csak az átmeneti megtelepedést
tette lehetővé. Az Árpád-kori telepek közösségei ekkor csupán a szükségleteiket kielégítő méretű földterületet vontak
művelés alá, ahol állatokat is tartottak. A talaj kimerülése
után aztán újabb, alkalmasabb helyre költöztek. Ez a folytonos mozgás volt az úgynevezett faluhatáron belőli, ciklikus
költözködés. Szent László és Kálmán királyok törvényei ezt
a vándorlást szüntették meg, s a gazdálkodási mód átalakulása mellett vezettek a rögzült helyű falvak kialakulásához
a 11-12. század fordulóján. A régészeti és természetföldrajzi
megfigyelések alapján mondható el, hogy Körösladány korai határa a Sebes-Köröstől északra eső, mai Sebesért, Páskomot, Korhányt, Nyomást, Nádorért, Kihit és Dondorog egy részét foglalta magába. (A volt cigány-,
illetve utóbb szeméttelep környékén állhatott az írott forrásokból ismert, rövidéletű Győrfölde, ami azonban
későbbi, Körösladányhoz tartozó egykori, majorságszerű prédium lehetett.)
Körösladánytól északra, a Pakac-ér partján véglegesült a templomának védőszentje nevét viselő, Siskás,
Tikoshát, Nagyrét, Sárréte területét magába foglaló Szentmihály. Valamivel nyugatabbra ülték meg Vermes,
Körtvélyes, Károlyi legelő, Pakac, valamint a jelenleg Szeghalomhoz tartozó Károlyderék területén Károly falut.
A Sebes-Körös déli oldalán fejlődött ki a mai Sárosér, Cserepes, Büngösdhát, Süvöltő, Kengyelköz és a Mezőberénybe eső Mályvás területén Süvöltő települése. Kissé délkeletre jött létre Méhes falu, melynek határa
Szigetre, Majtára, Tüdősre, Méhesre, valamint Vesszősérre terjedt ki. Enyhén északkeletre, a vésztői út déli
oldalán települt meg Fás községe, a Bikerit, Fáspusztát, a mostani Szeghalomhoz tartozó Kisfást és SárgaMágor egy részét magába foglaló területen.
Az első változást az 1241-1242-es mongol hadjárat, a tatárjárás hozta. Ez idő tájt néptelenedett el Szentmihály, melynek területe elsőként olvadt Körösladányba. Bár a szomszédos Károly birtokosai is szemet vetettek
rá, de 1479 előtt már egyértelműen Körösladányhoz tartozó pusztaként említik. Ekkor a település határa még
nem terjedt túl a Sebes-Körösön. Ezt támasztja alá, hogy a török hódoltság idején éppen ez a folyó képezte az
oszmán közigazgatási határt. Így az északi oldalon fekvő Körösladány és Károly 1566-tól a budai, majd 1596tól az egri vilajet (tartomány) szolnoki (vármegyeszerű) szandzsákságába, míg a déli falvak, az 1480 körül
elpusztult Süvöltő területével gyarapodott Méhes, valamint Fás a temesvári vilajet gyulai szandzsákságába kerültek. A török uralom idején elsőként Méhes néptelenedett el, még 1647 előtt. Ettől az évtől a fásiak bérelték a
lakatlanul maradt földjeit, amit 1682-ben zálogba is vettek. Röviddel később, 1678 után pedig Károly pusztult el.
Az 1685-ben megindult török alóli felszabadító harcok miatt szinte az egész megye lakossága hagyta magára otthonát. Az 1712-ben Körösladányba végleg visszatérők azonban már nem csak a saját falujuk, hanem
a néptelen Károly déli határát is lefoglalták. 1723-ban pedig már Körösladányhoz tartozó pusztaként is említik.
Köröstarcsát, mivel később, 1720-ban ülték meg, a körösladányiak 1715-től ugyancsak önkényesen kezdték
használni annak Kettős-Köröstől keletre eső részét. Az 1728-ban kiszállt bíróság azonban helyben hagyta
a még 1479-ben megállapított, a Mihály-halomtól a Lapály-laponyagon, Gácsháton át a Büngösd folyóig
húzódó határt. A terület birtoklásáért folytatott per szolgált aztán alapul a vén Márkusról szóló legenda megszületéséhez, mely történetet Arany János is megénekelte A hamis tanú című versében. (A valóságban tehát
a ladányiak nem nyertek, hanem ellenkezőleg, kiszorultak a Mérgesnek nevezett tarcsai határrészről.) Ugyancsak 1715 táján kezdték művelés alá vonni az egykori Süvöltő és Méhes északi területeit. 1720-ban még mint
Körösladányhoz és Szeghalomhoz tartozó pusztát kapta meg Fást az új birtokos, Harruckern János György.
Nyolc évvel később népesült be, de az árvizek pusztításai miatt már 1749-ben arra kértek és kaptak engedélyt
a lakosai, hogy Körösladányba költözhessenek. (Ennek őrzi emlékét a belterület Fásivég nevű része.)
A község határának rendezése báró Harruckern Ferenc Domonkos főispánsága alatt folytatódott. 1751-ben
került hivatalosan az egykori Károly Pakac-értől délre eső fele Körösladányhoz, az északi, károlyderéki része
pedig Szeghalomhoz Ekkor olvadt be Méhes is teljes egészében, 1789 előtt pedig Fásnak déli területe Körösladányba, míg az északra eső Kisfás Szeghalomba. Ez az állapot mintegy másfél évszázadig maradt fenn.
A végső, immár csökkenéssel járó változás 1946-ban következett be. Ekkor a Békésből kivált és önállósodott Bélmegyerhez kapcsolták a hajdani Fás Körösladányhoz tartozó nagyobb, Fáspuszta és Fás-Bikeri nevű
határrészét, az erdőivel együtt. Ezzel közel hetven éve véglegesült Körösladány mai, 12.392 hektáros (123,92
km2-es) határa.
Kazinczy István
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Megalakult a Helyi Értéktár Bizottság
Településünkön is megalakult a településiértéktár
bizottság, amelybe a nemzeti értékek felvételét
bárki kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos. A kinyomtatott és kitöltött adatlapot
a polgármesteri hivatalban lehet leadni.
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet
kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési,
tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar
Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint
kell azonosítani és rendszerezni. A települési értéktár
bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és
megküldi azt a megyei értéktárba. Az értéktár bizottság
munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét,
továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű
szakmai és civil szervezeteket; félévente, legkésőbb
a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselőtestületének. A helyi önkormányzat közigazgatási területén
fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba
bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez
címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott
formanyomtatvány kitöltésével. A települési értéktár
bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja,
és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság
a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt,
és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba
való megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot
tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.
Kategóriák: - agrár- és élelmiszergazdaság , -egészség és életmód, - épített környezet, -ipari és műszaki
megoldások, -kulturális örökség, – sport, - természeti
környezet, -turizmus és vendéglátás. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság
a hungarikumokat.
A Körösladányi Értéktár Bizottság tagjai: Dr. Kovács
György Zoltán (elnök), Kardos Károly (polgármester),
Dr. Tabiné Lehotai Klára (Körös Művészeti Egyesület),
Kazinczy István (Helytörténeti Gyűjtemények Háza
szakmai vezető), Lengyel Antal (katolikus plébános),
Dienes Sándor (református lelkész), Kálmán János (általános iskola igazgató), Sipos Imre (ÁMK igazgató),
Kardos Sándor (városszépítő egyesület), Turbucz Zoltán (Nadányi Társaság), Jámbor Lajos (Körösladány
Város Fejlődéséért Közalapítvány)

Körösladányi évfordulók 2015. (2. rész)
90 évvel ezelőtt, 1925-ben született Reviczky János hídépítő mérnök, a körösladányi Sebes-Körös híd (1979) tervezője.”
80 évvel ezelőtt, 1935. január 15-én Körösladányban született Dr. Kata Mihály aranydiplomás vegyészprofesszor, nyugalmazott egyetemi tanár, a hazai gyógyszerészet oktatója és
Európa-hírű kutatója.
75 éve, 1940-ben bontott zászlót az akkor kormányon lévő
Magyar Élet Pártja helyi szervezete.
75 éve, 1940-ben adták át az Árpád utcában az egészségházat és Újladányban felépült a három – típusterv alapján épített
– (FAKSz = Falusi Kislakásokat Építő Szövetkezet) ház.
70 évvel ezelőtt, 1945. február 18-án halt meg a dachaui
koncentrációs táborban Dr. Salzman Aladár községi orvos.
70 évvel ezelőtt, 1945 tavaszán a földosztáskor 658 földigénylő között 3.450 katasztrális hold földet osztottak szét.
70 évvel ezelőtt, 1945. szeptember 29-én vonultak ki
a szovjet katonák Körösladányból.
65 éve, 1950-ben megszűnt az ipari tanulók helyi képzése, az
iskola és irattára Szeghalomra történt áthelyezése miatt.
65 éve, 1950-ben alakult meg a cipészeket és fodrászokat
tömörítő Körösladányi Vegyes Ktsz.
65 éve, 1950-ben alakult meg a helyi tanács.
65 éve, 1950-ben folytatódtak a tsz-szervezések; február 18án 13 taggal megalakult a II. típusú Új Barázda Tszcs (elnöke
Nagy Béla), és (Dorogi József elnökletével) létrejött az I. típusú
Petőfi Tszcs.
65 éve, 1950-ben halt meg Kallós Ede szobrászművész,
az első világháborús Hősök szobra alkotója.
55 évvel ezelőtt, 1960 nyarán a Tüköry-centenárium
körösladányi ünnepségsorozata keretében olasz kulturális küldöttség járt községünkben.
55 évvel ezelőtt, 1960. novemberére készült el Körösladány
új közintézménye, a Csáky-kastélyból átalakított művelődési ház.
45 évvel ezelőtt, 1970. január 13-án halt meg Tóth Gyula
szobrász- és éremművész, a palermói Tüköry-örökmécses alkotója.
45 évvel ezelőtt, 1970. november 18-án halt meg Boldogfai Farkas Sándor szobrász- és éremművész, a palermói
Tüköry-mellszobor készítője.
45 évvel ezelőtt, 1970-ben elkészült a lakosságot vezetékes
vízzel ellátó törpevízmű.
45 évvel ezelőtt, 1970 nyarán - árvízveszély miatt - kitelepítették a falu lakosságát.
40 évvel ezelőtt, 1975. január 1-én – a négy termelőszövetkezet egyesítésével – megalakult a Magyar-Vietnami Barátság Mgtsz.
35 éve, 1980. november 18-án halt meg Kaliforniában
a Tüköry Lajossal (a Czibulka-család révén) rokonságban álló
Felsőőry Attila körösladányi származású agysebész.
30 éve, 1985. április 2-án nyílt meg a Tüköry utcában a mai
Helytörténeti Gyűjtemények Háza elődje, a „falumúzeum”.
25 évvel ezelőtt, 1990. október 23-án avatták fel Körösladányban az 1956-os kopjafát a Petőfi téren, amely az 50. évfordulóra készült szobor avatásakor a Helytörténeti Gyűjtemények
Háza udvarán került felállításra.
10 éve, 2005-ben kezdte meg működését a helyi kábel-TV
(ma: Nadány-TV).
5 éve, 2010. december 17-én adták át az új, városi óvodát
és bölcsődét.
Összeállította: Turbucz Zoltán
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a SZELEKTÍV HULLADÉK szállítási időpontja a 2015-ös évben is minden hónap utolsó csütörtöke.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csak PETpalackot sörös-, illetve üdítős alumínium dobozokat tegyenek a zsákokba, amiket az adott napokon
REGGEL 7 ÓRÁIG helyezzenek ki!
Amennyiben mást is helyeznek a zsákba, azt
nem áll módunkban elszállítani.
A zsákok beszerezhetők a Víziközmű intézménynél és Papp Gyula piacfelügyelőnél.

Köszönet
„A virágot a napfény fejleszti ki,
Az emberi lelket a szeretet.”
Gárdonyi Géza
Ezúton is hálásan köszönjük
mindazon személyek és szervezetek támogatását,
segítségét, akik
a kisfiunk Robika
gyógykezelésé nek folytatásához
szükséges feltételekhez hozzájárultak.
Külön
köszönetet mondunk Körösladány Város Önkormányzat
Képviselő-testületének, a Körösladányi Gyermekekért Alapítvány, a Tüköry Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, az Általános Művelődési Központ, a Zöldág Óvoda, a Körösladányi
MEDOSZ vezetőségeinek, tagjainak és munkatársainak, továbbá a helyi vállalkozóknak.
A támogatásokat szeretett gyermekünk további
gyógyítására fordítjuk.
Köszönettel: Sipos Róbert és családja

Közérdekű telefonszámok:
Körösladány város körzeti- ésgyermekorvosainak
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
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

20. Körösladányi Napok
2015. július 3-4-5. program előzetes:
Július 3. (péntek):
ünnepi képviselő-testületi ülés, mazsorett műsor,
ALMA Zenekar, 4 LM, Jolly és Suzy,utcabál (a Bibuczi
együttessel).
Július 4. (szombat):
újszülöttek köszöntése, játszóház, kiállítás megnyitó,
sporttalálkozók, kungfu bemutató,
társastánc-bemutató, operett (Szeredy Krisztina és
Benkóczy Zoltán), MAJKA & CURTIS,
RETRO DJ–DJ. Mike vendégei: I LOVE RETRO Tánckar, FLM update, Zoltán Erika, UFO update,Ámokfutók/
Kozso, TŰZIJÁTÉK.
Július 5. (vasárnap):
Vén Márkus Népzenei Találkozó, nótaműsor (Farkas Rozika, Koltai László, Szalai Antal és zenekara)
Dramatic morals,
Nagy Feró és a Beatrice.
További programok:
Kiállítások a Helytörténeti Gyűjtemények Házában:
Szeiler Irén festményei, Körösladány néprajza, képeslapok az első világháborúból,
rádiótörténeti kiállítás.
A könyvtárban (július 4-én szombaton 10.00-13.00
óráig) VÉRADÁS.

3 az 1-ben: KÁBELTÉVÉ-INTERNETTELEFON
Mi helyben vagyunk!
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