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Tisztelt Körösladányiak!  
Tisztelt Elszármazottak!  
Kedves Barátaink! 
 
 Nagy örömmel és szeretettel köszöntök 
minden résztvevőt, aki megtiszteli és részt vesz 
kisvárosunk évenkénti legnagyobb rendezvényén, 
az idén éppen 20 éve indult Körösladányi Napo-
kon.   Bizonyára nem vagyok egyedül azzal a véle-
ménnyel, hogy e találkozó mára már sokunk által              
kedvelt és várt eseménnyé nőtte ki magát.                 
Várjuk, hogy egy kellemes, felhőtlen szórakozást 
ígérő hétvégén ismét találkozhassunk egymással 
mi körösladányiak és e jeles napokra hazatérő 
elszármazottak.  

 Kívánom, hogy minden résztvevő érezze jól 
magát, a 21. Körösladányi Napokon! 
   
   Barátsággal:  
     
    Kardos Károly  
     polgármester 
 

 2. 

KITÜNTETETTEK 
 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő 

–testülete  idén is odaítélte az általa alapított                    
települési kitüntetéseket.   
A 2016. évi díjazottak: 
Körösladányért kitüntetésben részesül: 
-  Ombodi Mihályné nyugalmazott intézményvezető, 
- Papp Gyula  - Gyömrőre elszármazott - fafaragó.      
A Körösladány Elismerő Oklevél kitüntetésben                     
részesül:  
-  Makra László kisiparos,  
-  Sebes-Körösi Horgász Egyesület. 
  
A kitüntetések átadására a 21. Körösladányi Napok 
keretében, az ünnepi képviselő-testületi ülésen ke-

rül sor. 
A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk! 

 

                                        Fotó: Holóka Demeter Péter 

 



 

 

 3. 

A Békés Megyei Labdarúgó bajnokság első   osztályá-
ban szereplő Körösladányi MEDOSZ SK  labdarúgó 
csapata a 2015/16-os szezonban ősszel megszerzett 
23 pontjával a hatodik helyről vágott neki a tavaszi 
idénynek. A tavaszt kedvező előjelekkel várhattunk, 
hiszen a tél során több tornát megnyertünk, így a 
Sárréti Tornát, a Harang Kupát és az első ízben meg-
rendezésre került megyei csapatok teremtornáját is. 
Az idény aztán valóban jobban sikerült, hiszen                     
28 pontot gyűjtöttünk, ami azt jelentette, hogy a 
végelszámolásnál a 15 csapat közül az ötödik helyen 
értünk célba, két ponttal lemaradva a dobogós hely-
től. 
 A tavaszi idény fénypontja mégsem a bajnoki  

helyezés volt, hanem a Békés megyei Magyar Kupa 
sorozatban aratott kupagyőzelmünk. Együttesünk  
június 1-én Békéscsabán, a Kórház utcai stadionban 
megrendezett döntőben győzte le a Kondoros csapa-
tát (2:0), így először hódítottuk el ezt a kupát.                        

Az egyébként is sokak által dicsért sporttelepünk 
idén sem maradt  fejlesztés nélkül, ugyanis az  a sze-
zon végén egy elektromos eredményjelző táblával 
bővült, amit az utolsó  fordulókban már használatba 
is vettünk, a következő szezonban pedig teljes üzem-
ben működik majd.                             
 A csapat vezetősége és a csapattagok a baj-

nokságot  záró vacsora keretében értékelték. A játé-

kosainkra néhány hét pihenő vár, majd a szokott mó-

don, a Körösladányi Napok rendezvénysorozat után 

megkezdődik a felkészülés az új idényre, hiszen                 

augusztusban ismét útjára indul a labda a következő 

bajnoki kiírásban. Csapatunk célja mi más is lehetne, 

mint, hogy az idei bajnoki helyezést is túlszárnyalja.                                         

Ehhez kérjük szurkolóink és támogatóink bíztatását 

és segítségét.                                                  

                        Baranya Tamás 

 

 

 

 

  

  

  

BÉKÉS MEGYEI MAGYAR KUPA GYŐZELEM ÉS BAJNOKI 5. HELY 

A Körösladányi MEDOSZ ez évi Békés Megyei Magyar Kupa győztes csapatának tagjai                                       
az utánpótlás csapat és a szurkolók társaságában,  a díjkiosztó után. 

http://korosladanymedoszsk.gportal.hu 



 

 

4. 

Bátori Angelika Petra, Fűfa Levente, Fűfa Richárd István, Gurmai Tamás, Hornok Imre János,                       
Jakab József Attila, Kovács Jázmin Boglárka, Kovács Levente, Krámli Krisztián, Mondrucz Bianka, 
Nagy Balázs, Nagy Maja, Nagy Szebasztián, Ocskai Levente Sándor, Polgár Petra, Puporka Roland 
Csaba, Scharreisz Réka, Szabó Eszter, Szilvási Nikoletta, Sziráki Szimonetta Bianka, Tóth Dávid,                   

Mikó Ákos. Óvónők: Szurgentné Ombodi Bernadett, Feketéné  Lakatos Ágnes, asszisztens:                         
Széll Alexandra, dajka: Papp Zsigmondné.  

 

 

Almási Levente,  Balogh Kevin, Balogh Zsófia, Czoher Rózsa Veronika, Csáki Sándor, Faragó Szonja, 
Kardos János, Kiss Gergely, Kovács Attila, Kovács Dorottya, Kovács Krisztián, Lakatos Áron,                         

Lukács Krisztián, Ombodi Botond, Pál Eszter, Rakovics András, Sánta Szilvia, Soós Krisztina Ilona,                        
Szabó Anikó Nóra, Varga Kevin Simon, Csenge Anna, Tóth Máté, Túri Levente.                                           

Óvónők: Kardosné Bödök Júlia, Molnárné Török Erzsébet, szociál pedagógus: Feketéné Tarsoly Edina, 
dajka: Tóth Terézia. 

  BÚCSÚZÓ ÓVODÁS CSOPORTJAINK 

BÚZAVIRÁG CSOPORT  

CSIGA CSOPORT 



 

 
 

 5. 

 

                    Fotó: Szabó László 

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

 

Felső sor (balról jobbra): Bögre Benjámin, Agárdi Erik, Bak Attila Márk, Buzás Gábor, Szekeres Richárd,                      
Szántó Csaba, Baranya Dávid, Herpai Balázs István, Kotroczó Kornél Károly, Tóth Imre, Fábián István.                         
2. sor: Gurmai István, Mező Dominik, Szénási Renáta, Baliga Dorina Titanilla, Lipcsei Adrienn, Tóth Izabella, Ujfalusi 
Csenge, Sánta Boglárka Réka, Szurgent Kimberli, Földi Réka Lilla, Nagy Evelin, Fekete Anett,  Pekker Katalin,                     
Nádasdi Boglárka, Fehér Ádám Albert. 3. sor: Budai Zsanna, Sándor Mária, Rakovics Vanessza Mariann,                          
Tóth Andrea, Fodor Jázmin, Buzás Bernadett, Nagy Enikő, Hidvégi Beáta, Botlik Viktória, Szabó Klaudia Klára,                   
Földi Mónika Mária, Kovács Dominik. Alsó sor: Tóth István Zoltán, Tasi Richárd, Tóth Sándor Máté, Cseh Eliza,                   
Földi Anita, Virág Nikolett, Faragó Zsolt, Kurucz Richárd, Molnár Mihály. 

A                             
KÖRÖS-                  

LADÁNYI 
NAPOK 

PLAKÁTJAI  
(1999-

2016.) 
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A pályázat címe: Körösladány településrészének kerékpáros
-barát úthálózati fejlesztése, Dévaványai úti ipartelep meg-
közelítésével.  
Pályázati forrás kódja: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015 
A fejlesztés keretében egy új, önálló, belterületi kerékpárutat kívá-
nunk megvalósítani, mely a település központjából, a 47-es számú 
főút mentén húzódó, meglévő belterületi kerékpárúttól indul, mely-
hez a Petőfi Sándor téren csatlakozik. A tervezett műtárgy a Nadá-
nyi utca irányba indulva a 4205. számú országos közút mentén 
halad, és eljut a Dévaványai útra, és a település belterületi határáig 
tart. Itt helyezkedik el a Csordavágás néven ismert település rész, 
de több gazdasági társaság telephelyét is érinti majd az új kerék-
párút 2,7 km hosszú szakasza. A meglévő kerékpárúthoz való kap-
csolódás egyben azt is jelenti, hogy a Csordavágástól - a meglévő 
kerékpárút révén – egészen Szeghalomig, valamint a település déli 
részén fekvő Újladányig megszakítás nélkül biztosított a kerékpáros 
forgalom. Az érintett településrészekről a lakosság számára elérhe-
tővé válnak a településen lévő közintézmények, boltok, munkahe-
lyek. 
A fejlesztés összes költsége: 397.201.136,- Ft. A pályázat 100%-os 
támogatással valósulhat meg, sikeres elbírálás esetén várhatóan 
2016-2018. években. 
A pályázat címe: Belterület védelmét szolgáló fejlesztés a 
Sebes-Körös mentett oldalán nyomáscsökkentő kútsor épí-
tésével, valamint a sporttelepi csatornahálózat                   
rekonstrukciójával.  
Pályázati forrás kódja:TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 
Körösladány Város központja mellett, a holtág és a városi sporttelep 
közötti, elhanyagolt, baleset- és fertőzésveszélyes területének, vala-
mint a Sebes-Körös holtág teljes rehabilitációjának, a városközpont-
hoz méltó, urbanizált környezeti kialakítása valósulna meg, a sport-
telepi csapadékcsatorna, valamint a Petőfi téri csapadékcsatorna 
vizének eljuttatásával a Sebes-Körös holtágba. 
A tervezett beruházás összege: 105.277.920,-Ft, a pályázati  támo-
gatás 100%-os. A megvalósulás sikeres elbírálás esetén 2016-2018. 
években történik meg. 
A pályázat címe: A Körösladányi Ipari Park zöldmezős terü-
letrészének infrastrukturális fejlesztése.  
Pályázati forrás kódja: TOP- 1.1.1-15-BS1-2016-00017 
A projektünk célja a Körösladányi Ipari Park északi felén lévő, zöld-
mezős területein – önkormányzati szerepvállalással - olyan alapinf-
rastruktúra-fejlesztések megvalósítása, melynek hatására, azt a 
szükséges mértékben kiegészítve, magánbefektetői fejlesztések 
valósulnak meg, vállalkozások kezdik meg optimális körülmények 
között tevékenységüket és újabb munkahelyek jönnek létre. Célunk 
tehát a munkahelyteremtés, mely a köz- és magánszféra együttmű-
ködésének eredményeképpen egy működőképes, a betelepülő vál-
lalkozásokat széles spektrumú üzleti szolgáltatással ellátó Ipari Park 
létrehozásával valósul meg. 
A jelen támogatási kérelem benyújtását megelőzően, az Ipari Park 
cím tulajdonosával, az ECO-CONSULT Hungary Logisztikai Szolgálta-
tó Zrt.-vel - komoly egyeztetéseket követően - megállapodás szüle-
tett a szükséges infrastrukturális fejlesztések megosztásáról, illetve 
a működés egyéb feltételeiről. A megállapodás lényege, hogy                
Körösladány Város Önkormányzata a tulajdonába került, 0177/25 
hrsz.-ú ingatlanon az út-, a víz- és a szennyvíz-infrastruktúra egy 
részét valósítja meg és a fejlesztett ingatlanrészt közterületté minő-
síti át. A létrehozott víz- és a szennyvíz-infrastruktúrát átadja üze-
meltetésre a település közműszolgáltatójának, így a fejlesztés ered-
ményéből semmilyen közvetlen bevételre nem tart igényt. Cserébe 
a befektetői oldalon az ECO-CONSULT Hungary Logisztikai Szolgál-
tató Zrt. koordinálásával tevékenykedő további három logisztikai 
szolgáltatásokkal foglakozó vállalkozás vállalja az összes fejlesztés 
megvalósítását, saját forrás biztosításával. A fejlesztéseket az alábbi 
–Ipari Park területtel rendelkező – vállalkozás fogja végrehajta-
ni:ECO-CONSULT HUNGARY Logisztikai Szolgáltató Zrt.,Trans-Sped 
Logisztikai Szolgáltató Központ Kft., BOX PRINT Csomagolóeszköz-
gyártó és Nyomdaipari Kft; Príma-Soft Bérmunka Szolgáltató Kft; A 
beruházás összes költsége: 144.239.488,-Ft. A pályázat 100%-os 
támogatással valósulhat meg, sikeres elbírálás esetén várhatóan 
2016-2018. években. 

 A pályázat címe: Körösladányi ÁMK „Zöldág” Napköziottho-
nos Óvoda és Bölcsőde épület udvarfejlesztése, épületgépé-
szet fejlesztése és eszközbeszerzése. 
Pályázati forrás kódja: TOP- 1.4.1-15-BS1-2016-00056 
Pályázatunk célja a településen élő gyermekes anyukák munkaerő-
piaci részvételének elősegítése, a bölcsődei és óvodai szolgáltatások 
színvonalának javításával. A fejlesztés tartalmaz épületgépészeti 
hatékonyságnövelést a hideg-meleg víz ellátórendszerben, óvodai 
és bölcsődei udvarfejlesztést: tároló épület építését, közlekedő utak 
építését, udvari játékok elhelyezését, új homokozók kialakítását. 
Fejlesztő eszközök (könyvek, játékok) és informatikai eszközök 
beszerzését.    
A beruházás összes költsége: 42.673.270,- Ft. A pályázat 100%-os 
támogatással valósulhat meg, sikeres elbírálás esetén, várhatóan 
2016-2018. években. 
 A pályázat címe: Körösladány volt óvodai épület felújítása 
átalakítása közösségi ház kialakításához.  
Pályázat kódja: VP-6-7.4.1.1-16 
Körösladány, Arany János út 16. szám alatti, volt óvodai épületünk 
felújítása, új közösségi funkcióval való megtöltése a pályázatunk 
célja. A felújított épületben civil szervezetek részére több helyiség 
áll majd rendelkezésre programjaik megvalósítására. Az épületen 
vízszigetelést, nyílászáró-cserét, külső hőszigetelést, födémszigete-
lést, cserépcserét, fűtés korszerűsítést, villamos rendszer korszerűsí-
tést hajtunk végre. 
A beruházás összes költsége: 92.532.556,-Ft. A pályázat 50%-os 
támogatással valósulhat meg, sikeres elbírálás esetén, várhatóan 
2016-2018. években. 
 A pályázat címe: Önkormányzati feladat ellátást szolgáló 
fejlesztések – belterületi aszfaltozott utak felújítása és fu-
tópálya kiépítése Körösladányban.                                                         
Pályázat kódja: BM-317180                                                                               
A beruházás keretében Körösladány Eötvös utca teljes szakaszának, 
Baross és Vécsey utcák szakaszainak aszfaltozását kívánjuk megva-
lósítani 1.086 fm-en, valamint a települési sportpályán „rekortán” 
öntött gumi burkolattal ellátott futópálya kiépítését terveztük meg. 
A beruházás összes költsége 57.340.144,- Ft. A pályázat 50%-os 
támogatással valósulhat meg, sikeres elbírálás esetén várhatóan 
2016-ban.                                                                                                    
Új fecskelakások építése:                                                                            
Körösladány Város Önkormányzata saját erőből tovább bővíti bérla-
kás-állományát a Kossuth út 54. szám alatti telken, a már meglévő 
6 db-os fecskelakások előtti üres területen. 3 db kétlakásos lakó-
épület került megtervezésre, melyből egyet a START munkaprog-
ram keretében a Víziközmű intézményünk dolgozói kezdek el építe-
ni, helyi szakemberek bevonásával. Az alapozás 2015 szeptembe-
rében kezdődött meg, jelenleg az épület szerkezet-kész, befejezése 
2017 nyarán várható. A lakás paraméterei: 58 m2-es hasznos alap-
terület, helységei: előtér, WC, kamra, étkezőkonyha, nappali, közle-
kedő, szoba, fürdő. Kiváló hőszigetelésű padló, fal, födém és nyílás-
záró, padló- és radiátoros fűtéssel, nagy hatásfokú kondenzációs 
gázkazánnal. Alacsony költséggel fenntartható.                                      
A meglévő és az új fecskelakások gáz– és vízellátásához és a 
szennyvíz elvezetéséhez  a hálózatok átépítésre kerülnek.                                             
Pályázat címe: Multifunkciós rekortán-pálya építése,                   
TAO pályázati forrásból.                                                                                     
A helyi sporttelepen az aszfaltozott kispálya helyén kerülne kialakí-
tásra egy 20x40 méteres, öntött gumi burkolattal ellátott multifunk-
ciós-pálya, amely lehetőséget biztosítana kézi- és kosárlabda, tenisz 
valamint egyéb játékok használatára. A beruházás               össz-
költsége: 39.500.000,- Ft. A támogatás összege 70 %.                             
A beruházás sikeres elbírálás esetén 2016. évben valósulhat meg.                                                   
Köztéri szobor- és emlékművek kivilágítása:                                                  
Körösladány Város Önkormányzata a településen lévő emlékműve-
ket ledes díszvilágítással látta el, saját forrásból. A kivitelezést a 
MAKRA Kő Kft, RHO-VILL Kft és a Viziközmű intézmény végezte el, 
az alábbi emlékműveken: Garibaldi szobor, 56-os emlékmű, Erzsé-
bet emlékmű, Tüköry emlékmű, Tüköry mellszobor, I. világháborús 
emlékmű, életfa, II. világháborús emlékmű.                                                                         
A kivitelezés összege: 3.248.337,- Ft volt. 

Körösladány Város Önkormányzata által                                                                               
2016. II. negyedévben benyújtott pályázatok 
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Báró Wenckheim Béla 1855 után és 1862 tavasza 
között építtette meg a fáspusztai vadászkastélyát, hogy 
„tehermentesítse” a körösladányi otthonukat. Mivel a volt 
miniszterelnöknek nem volt gyermeke, a fási birtokrészét az 
Ybl Miklós tervezte neoromantikus kastéllyal együtt hitbizo-
mányi birtokká alakította. Halála előtt két évvel, 1877-ben 
kelt végrendeletében László öccse másodszülött fiát, báró 
Wenckheim Józsefet nevezte meg örökösének. A birtok el-
nyerése után három évvel, 1882-ben aztán ő is végrendel-
kezett, amiben meghatározta a hitbizomány öröklési rend-
jét. Az ekkor                    
32 éves, nőtlen főúr 
elsőként természe-
tesen saját későbbi 
elsőszülött fiát, 
annak hiányában 
leányát tette meg 
örökösévé. Utóbbi 
esetben a vagyon 
átvételének feltéte-
leként kötötte ki, 
hogy a leánya férje 
vegye fel a 
Wenckheim nevet 
is. Abban az eset-
ben viszont, ha nem 
születne gyermeke, 
a nagybátyja, báró 
Wenckheim Viktor 
Apponyi Mária gróf-
nőtől született fiata-
labb leányának, gróf Hoyos Miksáné Wenckheim Terézia 
bárónőnek „a Wenckheim névvel is felruházandó római kat-
holikus vallású és magyar állampolgársággal bíró Fülöp nevű 
második fiára” hagyja az uradalmat. Két évvel később aztán 
egy katonai baleset következtében váratlanul báró 
Wenckheim József is elhunyt. 

A nyolcéves Fülöp gróf 1885-ben kapott engedélyt                     
I. Ferenc József királytól a gróf Hoyos-Wenckheim név hasz-
nálatára, amivel elnyerte az akkor 2129,35 katasztrális hold-
nyi fási hitbizományi birtokot a kastéllyal. A Grazban élő 
Fülöp 1900-ban szerzett jogi diplomát az ottani egyetemen. 
Ekkor már egy éve élt házasságban Borghese Paola herceg-
nővel. Az iskola elvégzése után Fáspusztára költöztek, ahol 
még ugyanabban az évben megszületett Viktor nevű fiuk. 
Őt egy évvel később László, 1907-ben pedig Ilona követte. 
A gyerekek Pozsonyban, majd Budapesten jártak iskolába. 
Közben a világháború keleti frontját is megjárt apjuk a      
Magyar Földhitelintézetnél volt igazgató, 1924-től a magyar 
királyi kincstár főtanácsosa. A család későbbi életét azonban 
tragédiák sorozata árnyékolta be. A szülők kilenc év különb-
séggel mindkét fiukat elvesztették. A köztudatban úgy él, 
hogy a halálukat a Borghese családon belül öröklődő beteg-
ség, a vérzékenység (hemofília) okozta. Ezt azonban cáfol-
ják az adatok. Viktor miután 1924-ben megszerezte az orvo-
si diplomáját, félév múltán házasságot kötött Teleki Johanna 
grófnővel. Rövid ideig tanított az egyetemen, de a követke-
ző év tavaszán egy zürichi klinikán meghalt. 25 éves volt. A 
diagnózis: rosszindulatú lymphogranuloma, Hodgkin-kór.  Az 
öccse, László éppen ebben az időben szerzett gépészmérnö-
ki diplomát a Műegyetemen. A párizsi Sorbonne-on tanult 

tovább. Előbb Franciaországban, majd a debreceni egyetem 
Fizikai Intézetében dolgozott gyakornokként. 1934 őszén, 
33 évesen halt meg leukémiában. Mindketten az atyai birto-
kon, Fáspusztán lettek eltemetve. 

A megrázkódtatások után gróf Hoyos-Wenckheim 
Fülöp a feleségével a fáspusztai birtokára költözött. 1935-től 
mint körösladányi lakosok voltak bejegyezve. Hét év múltán 
azonban bekövetkezett az újabb sorscsapás. 1942. július 31
-én, reggel 8 órakor találtak rá a már halott Fülöp grófra.                 
A halottkémi jelentés szerint: „A kastélyban lévő dolgozó-

szobában egy bőr-
fotelben háton fek-
ve pizsama és háló-
ingbe öltözve me-
rev állapotban talál-
tam [az elhunytat]. 
A hulla bal combjá-
nak külső oldalán 
az alsó és középső 
harmad határán 
gombostű fejnyi 
frissen elszínező-
dött bőrterület lát-
ható (tűszúrás nyo-
ma.) Körülötte                    
5 P [engő]-nyi 
nagyságu duzzanat 
érezhető. A hálóing 
alsó részén néhány 
cseppnyi vérnyom 
van, amely megfe-

lel a tűszurás helyének. Tarkó tájon, háton és farpofákon 
kiterjedt hullafoltok. A hullán és körülötte külerőszak nyomai 
nincsenek. A halált a fenti helyen fecskendővel beadott 
nagy mennyiségü méreg okozhatta. […] Dr. Salzman Aladár 
– halottkém”.  A halotti bizonyítvány szerint a méreg sztrich-
nin volt, amit akkoriban a rágcsálók irtására használtak. Az 
öngyilkosságot számos tényező befolyásolhatta. A gyerme-
kei elvesztése okozta lelki fájdalmon túl abban minden bi-
zonnyal szerepet játszott a gróf eladósodása is. 1940 márci-
usában ugyanis 97.200 pengő, azaz 17 ezer dollár hitelt vett 
föl az egykori bankjától, hogy a gazdaságát korszerű gépek-
kel tökéletesítse. A törlesztést mindenekelőtt a remélt ha-
szonból kívánta fedezni. A hitbizományi birtokot ugyanis a 
tulajdonos nem idegeníthette el, s legfeljebb az értékének 
egyharmadáig terhelhette meg. A kölcsön azonban ennél 
több volt. A halála után felvett leltár szerint a kastélyban 
lévő ingóságok becsült értéke is csak 2.605 pengőre rúgott.  

A történtek után már augusztus 5-én az özvegy, gróf 
Hoyos-Wenckheim Fülöpné hivatalosan át is adta a birtokot 
Fülöp gróf unokaöccsének, gróf Hoyos (1943-tól Hoyos-
Wenckheim) Józsefnek, aki rövid időn belül kifizette a banki 
adósságot. A budai Dezső utcai házukat viszont a leánya, 
dr. gróf Pálffy Károlyné nevére íratta. A szó szoros értelmé-
ben szegény asszony Olaszországba ment. 1952-ben halt 
meg Nettunóban.  

A tragikus eseményre a kastély melletti erdőben lévő 
sír emlékeztet, amelyben a fiatalon elhunyt gyermekei mel-
lett nyugszik gróf Hoyos-Wenckheim Fülöp. 

 
     Kazinczy István  

A fáspusztai kastély titka 

A fáspusztai kastély  



 

   

 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    

 

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 

8. 

Képzési lehetőségek                                                 
álláskeresők részére! 

 

2016. június-júliusban induló tanfolyamaink: 
 

Német- és angol nyelv,  elektromos gépszerelő, 

ács, gyors- és gépíró,  szoftverüzemeltető-
alkalmazásgazda, virágkötő, asztalos, gumiabroncs 
javító, karosszérialakatos,   közbeszerzési referens, 

ápolási asszisztens,  informatikai rendszergazda, 
boltvezető,  járműfényező, szállodai recepciós,      
szárazépítő, eladó, cukrász, nehézgépkezelő,  

egészségügyi asszisztens, kőműves,                                                                                           
CAD-CAM informatikus,  

mechatronikus karbantartó,  
gyógymasszőr, gazda, méhész. 

Amit a program kínál: ingyenes képzés,                              
utazási költségtérítés, keresetpótló juttatás                                     

a tanfolyam ideje alatt. 
Lehetőség a képzés utáni elhelyezkedésre.                          

 
További információ:                                                                                       

Szeghalmi Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály /Munkaügy/,                                           

Szeghalom, Bocskai u.8.,  
Telefon: 66/371-363 

Dankó Béla 
országgyűlési képviselő 

sajtóközleménye 
 

Megjelent az M44-es kivitelezésre            
vonatkozó közbeszerzési felhívás. 

Sikeres közbeszerzés esetén                          
év végén kezdődhet az építés 

 
 Június 1-jén megjelent az M44-es gyorsforgalmi út 
leghosszabb szakaszának kivitelezésére vonatkozó közbe-
szerzési felhívás. 
 A kb. 62 km-es szakasz a Tiszakürt és Kondoros           
közötti területet köti össze. Az M44-es út hossza összesen 

111 km hosszú lesz. A teljes hossz előkészítés szempont-
jából három szakaszra bontható, most a legjobban                     
előkészített szakasz kivitelezőjét keresik - nyilatkozta                  
Dankó Béla országgyűlési képviselő, Békés megyei útügyi 
biztos. A további szakaszok, vagyis a Nagykőrös-Tiszakürt                 
(31 km) és Kondoros-Békéscsaba (18 km) közötti szaka-
szainak kivitelezőre vonatkozó ajánlati felhívása várhatóan 
2016 végén jelenik meg. 
 A kivitelezés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF 
Zrt.) beruházásában valósul meg. A NIF Zrt. tájékoztatása 
szerint  a jelenleg meghirdetett szakasz kivitelezése a si-
keres közbeszerzési eljárás esetén 2016 év végén meg is 
kezdődhet. Az új nyomvonalon, 2×2 forgalmi sávos kiépí-
tésű gyorsforgalmi úton 4 külön szintű csomópontot, 44 
alul- és felüljárót, Cserkeszőlőnél és Kondorosnál egysze-
rű, Szarvasnál komplex pihenőt alakítanak ki. A Körös 
folyó felett egy 450 m hosszú acél ívhíd épül, díszvilágítás-
sal. Emellett a szakaszon két kisebb híd épül, egy a Dögös
-Kákafoki csatorna felett, valamint egy háromnyílású híd a 
Mezőtúr-Orosháza vasútvonal felett.  
 Kardosnál üzemmérnökségi telep létesül. 


