
Lapszámunk tartalmából : 

- 300 éve telepedett meg végleg    
   Körösladány 
- Tájékoztató, köszönetnyilvánítás 

2.       

-  Körösladány életfája 3. 

- Tájékoztató 
-  Táncosaink nyara 

4. 

-  Emlékezés a borzalmakra                            
-  A trükkös lopások megelőzéséért  

5. 

- Feljutási reményekkel indultunk                   
   a bajnokságnak 

6. 

- Tüköry sírjánál  4/4. rész                   7. 

- Információk 
- Teljesítménytúra 

8. 

 

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK                                              
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA                                                                     

XXIII.  ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. SZEPTEMBER  

KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

MEGHÍVÓ 
 

Körösladány Város Önkormányzata és                                    
a rendezvény szervezői    

tisztelettel meghívják Önt és ismerőseit a 

2012. szeptember 8-án (szombaton) 
megrendezésre kerülő alábbi programokra: 

 

7.00 órától:  

3. SÁRRÉT TELJESÍTMÉNYTÚRA 
Indulás és érkezés helye a Tüköry Lajos Általános iskola. 

(Részletes tájékoztató lapszámunk 8. oldalán.) 
 
 

8.30 órától: 

14. NÉPI ÉTELEK FŐZŐVERSENYE 
Helye: Wenckheim utca                                                                 

(A csapatok jelentkezését szeptember 1-ig várjuk                          
a művelődési házban. A nevezés díjtalan!) 

A FŐZŐVERSENY ZSŰRIJÉNEK ELNÖKE:  
 BENKE LÁSZLÓ  

olimpiai bajnok mesterszakács.    
Zene: Nagy János 

(A rendezvényről bővebb felvilágosítás kérhető                                    
a művelődési házban. Telefon: 474-041) 

 

9.00 órától: 

A közadakozásból megvalósult                               
rovásírásos helységnévtábla avatása 

Helye: a Szeghalmi úti helységnévtábla 

 

MEGHÍVÓ 
 

Körösladány végleges megtelepedésének               
300. évfordulója alkalmából                                                  

Körösladány Város Önkormányzata,                                           
a Körösladányi Általános Művelődési Központ és                     
a Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza  

2012. október 12-én, pénteken,  

16.00 órai kezdettel emlékülést rendez                                     
a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. 

Az előadások és az előadók: 
- Körösladány régészeti emlékei 

Dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei Múzeumok                
Igazgatóságának igazgatója 

- Körösladány történelemben játszott                                    
központi szerepei       

Kazinczy István, a Körösladányi Helytörténeti                   
Gyűjtemények Háza gyűjteményvezetője 

- A végleges megtelepedés és annak utóhatásai                  
Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár igazgatója 

- Körösladány a polgárosodás útján                                
Kocsor János, a Békés Megyei Múzeumok                             

Igazgatóságának osztályvezetője. 

 Köszönőlevél 
 

  Papp Gyula úr részére  
  Gyömrő   
 
  Tisztelt Papp Gyula Úr! 
  
 Körösladány Város Képviselő-testülete nevében 
ismételten tisztelettel megköszönöm az Ön által meg-
álmodott, kezdeményezett, megalkotott és a városunk 
legszebb részén, a 17. Körösladányi Napok  keretében 
felállított életfát.  

 Csodálatos alkotását településünk polgárai     
hamar megkedvelték, elfogadták és büszkék rá. 

Úgy gondolom, hogy az Ön és kedves felesége 
által adományozott alkotás hosszú időn keresztül                 
kisvárosunk főterének egyik ékköveként hirdeti                 
mindazon szellemiséget, melyek az avatóbeszédben 
elhangzottak.   

Jóleső érzés tudni, és bizonyságot kapni              
arról, hogy a településünkről elszármazottak nem fele-
dik  a szülőföldjükhöz való kötődést.  Ez erőt és bízta-
tást ad nekünk. 
További alkotómunkájához sok sikert,  jó egészséget,                   

magánéletében sok örömöt kívánok! 
  
 Őszinte tisztelettel és köszönettel: 
      
     Kardos Károly  
       polgármester 



 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 Tisztelt körösladányiak! 
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik pénzbeli adomá-
nyaikkal segítették a Körösladány város bevezető útjainál elhelyezett rovásírásos 
helységnévtábla megvalósulását. Külön köszönetünket fejezzük ki Kardos Károly 
polgármester úrnak és Körösladány város Önkormányzata képviselő-testülete tagjai-
nak a kezdeményezés támogatásáért, amivel hozzájárultak a magyar kultúra és 
hagyományápolás eme apró szeletének megvalósulásához.  
                      
 
 
 
 
 
A tábla elkészítését anyagilag támogatók névsora: Mundrucz Gábor, Nagyné Buzi 
Helga, Török Andor, Papp József és felesége, Sánta Zoltán, Puskás  Eszter,  Tóth 
Imre, az Ildi fagyizó, Tóth Szabolcs, Kobela Attila, Buzi Lajos és felesége, Gál Anita 
és családja, Komróczki Gyula, Varga István, Tóth Sándor, Boczonádi Imréné, Kiu 
Antalné, Lancendörfer Mária, Fekete Renáta, Marton Etelka, Ondrejcsik László, Sza-
bó Istvánné, Dienes Gyöngyi, Dienes Sándor, Dorogi Károly és felesége, Papp Ká-
rolyné, Hegyesi Károlyné, Nagy Rajmund, Papp Elek,  Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Sán-
ta Norbert,  a Körösladányi  Hunters Paintball SE., Kardos Károly,  Mező Zsigmond,  
Sánta János, a Seres Kft.,  a Körösladányi óvoda dolgozói, Somogyiné Boda Andrea.
                                                                                
     A szervezők nevében: Mundrucz Gábor 

300 éve telepedett meg végleg Körösladány 
 

A mintegy hétezer éves múltra visszatekintő Körösladány esetében óhatatlanul tanúi 
lehetünk olyan eseményeknek, amikor a település jövője, fennmaradása forgott kockán. A 
szomorú sorsot azonban hét alkalommal is sikerült elkerülni, amivel számos más hellyel 
ellentétben mindmáig talpon tudott maradni. Köszönhetően az újra és újra letelepedő, 
boldogulást kereső lakosság jövőbe vetett hitének, tenni akarásának. 

A szűkebb településtörténet szempontjából az a szláv vagy elszlávosodott avar ősla-
kosság tekinthető a kezdetnek, amely megérte a magyar honfoglalását. Az egymást váltó 
nemzetségfők uralma után a X. század közepén került a Sebes-Körös környéke is a Vaták 
birtokába. Ekkorra már megkezdődött az itt élők elmagyarosodása, amit Körösladány 
szláv személynévből képzett, de már magyar névadású, ősi Nadány neve is tükröz. Másfél 
évszázados itt tartózkodásukat azonban megpecsételte Vata 1046-os pogánymegmozdu-
lása. A Vatáktól elkobzott, néptelenné vált Nadány királyi/hercegi birtokba került, ahová 
vélhetően már 1048-ban (esetleg 1091 után vagy 1122-ben) besenyőket telepítettek. 
Ezzel Nadány a Vata nemzetség kezén hagyott birtokokat övező fegyveres telepek egyiké-
vé vált. A jelenlétük 1241 tavaszáig, a tatárjárásig tartott. Miután a fegyveres szolgálattal 
tartozó és az Orosz-kapuhoz, azaz a Vereckei-hágóhoz rendelt besenyők mind egy szálig 
odavesztek, Körösladány területe ismét lakatlanná vált. A pusztává lett Nadány 1245-
1247-ben került a Borsa nemzetség egyik, utóbb Nadányi néven feltűnő ága kezébe, 
amivel egy új korszak köszöntött be a település történetében. Hamarosan be is népesítet-
ték, vélhetően Biharból származó, magyar ajkú lakosokkal. Ugyan a köznépi családnevek 
használata csak a XV. században alakul ki, mégis joggal tételezhetjük fel, hogy több ma 
élő körösladányi família az 1200-as évek közepén letelepítettek között lelheti föl őseit, 
amiben az 1424-től ismert összeírások is megerősítenek. 

Körösladány Nadányiak alatti negyedszázad híján félévezredes története teremtette 
meg egy új irányú településfejlődés alapjait. Ebben meghatározott szerepet játszott az 
akkori község uradalmi központtá válása, amit az 1410-1425 között megépített várkastély 
véglegesített. Az itt élők számára azonban a török hódoltság, a kettős adózás kialakulása, 
a gyakori háborúskodás idézett elő egyre elviselhetetlenebbé váló körülményeket. Ezzel 
magyarázható, hogy mintegy 350 éves békés időszak után, 1598-ban, a Várad eredmény-
telen török ostroma alatti fosztogatások miatt kényszerültek lakóhelyüket magára hagyni. 
Hasonló sors érte 1658-ban, amikor II. Rákóczi György erdélyi fejedelmet megfenyítő 
török had tatár szövetségesei még Körösladány malmát is fölégették. Ugyanígy a török 
alóli felszabadító harcok idején, 1685-ben is lakatlanná vált, s csak 1699-ben kezdtek 
visszaszállingózni a lakosok. A Rákóczi-szabadságharc idején viszont a császárhű szerb 
fegyveresek garázdálkodásai miatt előbb 1703-ban, majd 1709-ben kellett futniuk az 
ittenieknek, hogy aztán Nadányi Miklós kezdeményezésére 1712-ben, immár végleg bir-
tokba vehessék ősi településüket. Még százan sem voltak a visszatérők, akiknek családne-
vei mindmáig élő nevek Körösladányban: Kelemen, Hőgye, Nyíri, Szabó, Nemes, Szeke-
res, Földi, Simai, Szűcs, Papp, Perecz, Tóth, Szívós, Mészáros, Török, Marton, Létai, Ko-
vács. 

300 év után rájuk is emlékezünk. Éppen ez a kevesek életében adódó jeles évforduló 
kapcsán született meg az az év végéig megtekinthető kiállítás, amely a település XVIII. 
századi történetét tárja a látogatók elé a végleges megtelepedéstől Körösladány járási 
székhellyé válásáig. Annak a fejlődésnek a kezdetét, amelynek folytatása, ha kisebb-
nagyobb megtorpanásokkal, kitérőkkel is, de elvezetett az öt évvel ezelőtti városi rang 
elnyeréséig. A kettős jubileum alkalmából pedig még egy nagyszabású emlékülés is meg-
rendezésre kerül október 12-én, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

                                                                                         Kazinczy István 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
 Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar 
Közlöny 107. számában 2012. augusztus 13-án 
kihirdetésre került a 218/2012. (VIII.13.) kor-
mányrendelet a járási (fővárosi, kerületi) 
hivatalokról.  A rendelet meghatározza a tele-
pülések besorolását a járásokba, illetve a létre-
hozandó járási hivatalokba tartozó szakigazgatási 
szerveket is. 
A rendelet 1. sz. melléklete alapján Körös-
ladány a jövőben is a szeghalmi járáshoz 
fog tartozni! 
A járási hivatalhoz az alábbi szervezetek fognak 
tartozni: 
„2. § (1) Amennyiben kormányrendelet eltérően 
nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egy-
ségeként működő ágazati szakigazgatási szervek 
(a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv): 
a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatok ellátására,  
b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügye-
leti hatósági és egyes jogszabályokban meghatá-
rozott építésügyi hatósági feladatok ellátására,  
c) a járási hivatal állategészségügyi és élelmi-
szer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmi-
szer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, 
takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, 
és állategészségügyi, illetve a falugazdász-
hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi 
feladatok ellátására,  
d) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telek-
alakítási feladatok ellátására, 
e) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a 
foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátá-
sára, 
f) a járási népegészségügyi intézet a nép-
egészségügyi feladatok ellátására.” 
Ez alapján megállapítható, hogy nagy változás 
nem fog történi a feladat ellátásban, hiszen ezen 
szervezetek korábban is Szeghalmon működtek. 
 Az okmányirodák továbbra is országos 
hatáskörrel működnek, azt a polgárok bárhol 
igénybe tudják venni. 
 
   Ilyés Lajos 
                jegyző 

Hirdetés 
 

 

SZUPERINFO  

és  
Ladány Tv  

hirdetésfelvétel  
a Dr. Asztalos Miklós                                  

Művelődési Házban. 
5516. Körösladány                                        

Petőfi tér 2. 

Telefon: 06/66-474-041 
Email: 

muvhaz@korosladany.hu 

Körösladány      

címerével                     
díszített                 

pólók                                             
vásárlási                                                   

lehetősége,   

továbbá         



             (A 17. Körösladányi Napok keretében 
új, kedves színfolttal gazdagodott települé-
sünk. Ekkor került átadásra az az életfa,  me-
lyet a Körösladányból elszármazott Papp Gyula 
kezdeményezett,  készített és ajánlott fel szü-
lőfalujának. Az alábbiakban az alkotó avató-
beszédét olvashatják.)  
 Kedves körösladányiak! 
Életfát avatni jöttünk össze, Körösladány 
életfáját. Életfát avatni szakrális cseleke-
det. Aki életfát állít, az összeköti az alsó 
világot a felső világgal.  A fa gyökerével a 
földbe hatol, törzsével a földi, ágaival az 
égi szférába ér. Őseink, az ősmagyarok a 
mindennapi élet során is írták saját életfá-
jukat. A jurta tartóoszlopába a családfő 
felrótta, felvéste a családban történt fontos 
eseményeket (gyerek született, meghalt 
valaki). Egy életen át faragta. Olyan volt, 
mint egy kalendárium. Le lehetett olvasni 
egy-egy ember, vagy közösség életét. Az 
Ószövetség az életfát a paradicsom köze-
pére teszi, amelynek tövében az élet vize 
fakad. Ettől a gondolattól vezérelve Körös-
ladány életfáját, az élet vizét jelképezve, 
egy vízcsepp formába állítottuk. A város 
életfáját a körösladányi erdőben nőtt öreg 
(70-80 éves) tölgyfából faragtam, melyen 
megpróbáltam a múltat, a jelent, és a jövőt 
ábrázolni. Egy vizes motívummal kezdődik, 
mely a  Köröst jelképezi, és azt, hogy víz 
nélkül nincs élet, ez az élet egyik legfonto-
sabb eleme. A  vízben  úszkálnak a halak, 
ami arra utal, hogy az itt élő emberek éle-
tében  valamikor  a halászat fontos szere-
pet töltött be. Az élet vízéből az egyik olda-
lon egy úgynevezett  pálmacsokor nő ki, 
amely Árpád-kori motívum. Ezzel akartam 
szemléltetni, hogy Körösladány régi tele-
pülés. A másik oldalon az élet vízéből egy  
inda  emelkedik ki, amely végigtekeredik 
az életfán. Az inda alján az elhunyt őseink-
re (anyáinkra-apáinkra) emlékezünk, le-
hajló virág motívumokkal. Ezután egymás 
után következnek különböző jelképek,  
címerek, amelyek Körösladány múltjában 
meghatározóak voltak. Lentről, az élet vi-
zétől haladunk felfele: a Borsa nemzetség 
címere, a Nadányi család címere, a báró 
Harruckern család címere, a báró 
Wenckheim család címere, a gróf Merán 
család címere, a református egyház jelké-
pe, Körösladány város címere. Felette egy 
napraforgó, mely a napot jelképezi. (Ha ezt 
a kettőt  összeolvassuk, így hangzik:  Kö-
rösladány felett ragyog a nap!) Felkerült 
Magyarország címere, felette szintén egy 
napszimbólum, és felül a katolikus egyház 
jelképe. Az életfa elágazásáig a múlt és a 
jelen van ábrázolva. Felette a jövő, jelké-
pekkel bekódolva. A katolikus jelkép felett 
egy galamb. A galamb  a béke szimbóluma 
és a Szentlélek jelképe. Ennek az ágnak a 
csúcsán egy  tulipán látható, amely  a ma-
gyarok egyik legkedvesebb motívuma. Itt 
mondom el, hogy ezeknek a  motívumok-
nak, szimbólumoknak önmagukon túlmuta-
tó jelentésük van. A tulipánnak,  amely egy 
szép virág, a népi ábrázolásban több jelen-
tése is van. Az egyik fontos jelentése, hogy 
női szimbólum. De jelképezi a termékeny-
séget, az ősi motívumokban a  Teremtő, a 
Szentháromság jelképe is.     
Tulipán több is található az életfán. 

Felkerült még az egészség jelképe-
ként  a  cickafarklevél, kamilla (amit 
mi gyerekkorunkban szikfűnek  ne-
veztünk). Található még a jövőkép-
ben szőlő,  amely  az élet, a gondos-
kodás, a bőség és a gazdagság jel-
képe. Felkerült a tölgyfalevél, mely 
az erdőt, a fákat szimbolizálja. És  
mint mondtam, maga az életfa is  
tölgyfából van faragva. A második 
ág csúcsán búzakalász van. A búza  
a kenyér, az éltető erő alapanyaga, 
mely szintén a bőséget jelképezi. De 
egyben jelképezi az örök körforgást 
is. Nyáron learatják a búzát, a nö-
vény meghal, a magot ősszel elve-
tik, kihajt, és kezdődik minden       
előröl. A harmadik ág csúcsán egy 
rügy  található, amely a természetet 
és azt jelképezi, hogy  vigyázzuk, 
óvjuk környezetünket! Ennek a jö-
vőképnek, ezeknek a szimbólumok-
nak az az üzenetük, hogy a  Körös-
ladányban élő emberek egészség-
ben, békében, bőségben, termé-
kenységben, a nap áldásos sugarai 
alatt, a Szentlélek és a Teremtő 
gondoskodása mellett nyugalomban  
élhessenek, munkálkodhassanak 
egymásért és városunkért! 
 Kedves körösladányiak!  
 Kérem, fogadják olyan szere-
tettel ezt az életfát, amilyen szere-
tettel én faragtam, és kérem, fogad-
ják be ezt a szép szimbólumot közös 
életterünkbe, és adjunk neki szemé-
lyes jelentést! Lehet jelképe saját 
életünknek, hiszen ebből a földből 
nőttünk ki. Életünk, mint az életfa 
ágai, különböző irányba halad. Le-
het ez a közösségünk jelképe is, de 
lehet a kapcsolatok jelképe, lehet a 
magyarságunk jelképe, amelyet a 
mának, a múltnak és a jövőnek állí-
tunk. Most szeretném megköszönni 
polgármester úrnak és a város veze-
tésének, hogy találkozott elképzelé-
sünk és jó szívvel fogadták felaján-
lásomat.  Minden segítséget megad-
tak ahhoz, hogy elképzelésem való-
ra váljon és ez az életfa díszítse Kö-
rösladányt! Személyesen szeretném 
még megköszönni az erdész úrnak a 
fát. Köszönöm azoknak, akik jelen-
legi lakhelyemre, Gyömrőre hozták 
a fát és visszaszállították  a megfa-
ragott alkotást. Köszönöm Nagy 
Zoltán díszmű-kovácsnak a szép 
lábazatot. Köszönöm Kazinczy Ist-
vánnak, a Helytörténeti Gyűjtemé-
nyek Háza  vezetőjének az anyago-
kat és az információt, amit adott az 
életfa elkészítéséhez. Köszönet 
azoknak, akik egy héttel ezelőtt az 
életfa felállításánál  szorgoskodtak. 
  
 Kedves körösladányiak!  
 Ma összekötöttük Körösla-
dányt az éggel, egy gazdag  hagyo-
mányt keltettünk életre.  
Isten áldja Körösladány      minden 
polgárát! 
 Isten áldja Körösladányt! 
 

KÖRÖSLADÁNY  
 ÉLETFÁJA 

 

 
 

Körösladány életfája.                    

Alkotója Papp Gyula és                

felesége, Marton Ilona. 

    Fotó: Szabó János (Vác) 



  

 A tanév végét követően is 
folytatták felkészülésüket a  tánco-
sok. A társastánc tanévzáró bemutatója nagy sikerrel 
zárult, bizonyítva, hogy a legkisebbektől a legnagyobba-
kig mindenki rengeteget fejlődött a tanév során. A má-
sodik félévben két sikeres pályázaton is nyertek a tár-
sastáncosok. A Körösladány Önkormányzata által  kiírt 
Civil Szervezetek Támogatása pályázaton az általános 
iskola Körös Gyöngyei Alapítványa 232.000,- Ft pénzbeli 
támogatást nyert az utánpótlás táncosok versenyruhá-
zatának elkészítéséhez. Ennek köszön-
hetően 6 fiú és 7 lány kapott méretére 

ruhát és cipőt. Ezen felül a művészeti 
iskola pályázott a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sán-
dor Alapkezelő Oktatási és Tehetség-
gondozási Támogatások Főosztálya által 
kiírt ,,A tehetséges fiatalok felkészítését 
végző kiváló programmal dolgozó alap-
fokú művészetoktatási intézmények 
támogatása” című programra. Ezen a 
művészeti iskola három tanszaka együt-
tesen  2.200.000,- Ft-ot nyert. Ebből a 
pénzből a társastánc tanszakon 8 fiú és 
8 lány lett versenyruházatba öltöztetve, 
amely szintén hatalmas segítség a szü-
lőknek, illetve a gyerekeknek is.  Ehhez 
a pályázathoz tartozott a gyerekek ré-
szére tartott, 30 órás intenzív táncos 
foglalkozás is, melyet a KNER TSE tánc-
táborával egybekötve rendeztünk meg.  
A tánctábor 2012. június 25-e és június 29-e között zaj-
lott le a körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési 
házban, valamint az általános iskola tornatermében.  A 
táborban a táncosok a latin-amerikai táncokkal foglal-
koztak, valamint a reggeli órákban vendégtanárok köz-

reműködésével klasszikus balett- és jógaórákon vettek 
részt. Az órák minden nap reggel 8-tól este 9-ig tartot-
tak. Akik a bent alvást választották, azoknak az iskola 
kistornaterme adott otthont. Igazi tábori hangulat ala-
kult ki. A hét utolsó napján a pályázat és a tábor zárása-
képpen gálaműsort tartottunk, ahol a táborban részt 
vett valamennyi táncos fellépett, a szüleik, rokonaik, és  
pedagógusaik előtt. A gála zárásaképpen valamennyi 

résztvevőt bevontunk egy közös 

salsha-tanulásba, melynek kö-
szönhetően igazi latin hangulat 

alakult ki. A tábor szervezésében köszönjük a segítséget 
az általános iskola vezetőségének, a művelődési ház 
dolgozóinak és a finom ellátásért a menza dolgozóinak.  
E tábor zárása után sem kezdődött el a pihenés, ugyanis 
az utánpótlás táncosok latin-standard táborára és a már 
versenyző táncosok standard táborára 2012. július 2-6. 
között került sor Köröstarcsán. Ekkor a kisebbekkel az 
alaptechnikai dolgok elsajátításán, a sorrendek tisztázá-

sán dolgoztunk, míg a nagyobbak a 
standard táncokkal foglalkoztak. A 

programok között szintén volt klasszi-
kus balett, illetve a reggeli órákban      
- újdonságként - zumba óra. Akik még 
mindig nem érezték biztosnak tudásu-
kat és felkészültségüket, azok Kiskun-
halason a Stúdió 2000 TSE tánctáborá-
ban is részt vettek. Ezt követően idén, 
- mint minden évben - megrendezésre 
került a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági 
Táncfesztivál, ahol ismételten nagyon 
szépen szerepeltek táncosaink.  
Eredményeik: Szegfű Kornél-Földi Ani-
ta: három kategóriában is 2. helyezés, 
Balog Mihály-Lehóczki Rebeka: 9. 
hely, 28. hely, Baranya Tibor Dániel-
Tóth Roberta: 12. hely, 15. hely, 21. 
hely, 21-22. hely,  17. hely. 
Beinschródt Tibor Márk-Dávid Adrienn: 

9. hely, 8. hely, 16. hely, 6.hely, 7. hely. Domokos Attila-
Czeglédi Laura: 7. hely, 1. hely, 17. hely, 12. hely, 8. 
hely. Földi Attila-Beinschródt Alexa: 28. hely, 26. hely. 
Valamennyi páros igyekezett a legjobbat kihozni magá-
ból. A Domokos Attila-Czeglédi Laura páros (képünkön, 
középen e sorok írója) eredményéhez külön gratulálha-

tunk, hiszen rengeteget fejlődtek és nagyon összhang-
ban vannak, ami az egyik legfontosabb dolog az ered-
ményes versenyzéshez.  
 Valamennyi táncosnak további sok sikert és kitar-
tó eredményes felkészülést kívánunk az őszi verseny-
szezonra. 

             
                                    Bögre János                                                                       

 Tájékozató  
a személyi jövedelemadó törvény szerint adózó                              

mezőgazdasági őstermelők és egyéni vállalkozók          
számára az iparűzési adó alapjának                                  

meghatározásához 
 
 Szakmai körökben is sok vitára adott okot, hogy vajon a 
mezőgazdasági őstermelő és egyéni vállalkozó esetén a kapott föld-
alapú támogatás és a gázolaj jövedéki támogatás pénzben kapott 
összegét nettó árbevételként számításba kell-e venni az iparűzési 
adó alapjának meghatározásakor. 
A fentiek tisztázására a következő állásfoglalást adom: 
 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekez-
dése szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység ese-
tén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk 
beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel és az alapkutatás költségével. 
Az előző meghatározást tovább konkretizálja a helyi adó tv. 52. § 
22. pontjának i) alpontja, miszerint: nettó árbevétel az Szja-tv. 
hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel 
(termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott áfa nélküli 
készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen 
vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fo-
gyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztrációs  

 
adó összegével, feltéve ha a regisztrációs adó összege a termék 
ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra. 
 A hivatkozott előírás elemei egyértelműek, ugyanakkor a 
"bármilyen vagyoni érték" szövegrész magyarázatra szorul. 
Az Szja-tv. 4. § (2) bekezdése szerint bevétel a magánszemély által 
bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyo-
ni érték. Vagyoni érték különösen a pénz. Nyilvánvaló, hogy a ka-
pott támogatás a magánszemély pénzbevétele. Az Szja-tv. 10. szá-
mú melléklete rendelkezik az egyéni vállalkozó bevételeinek elszá-
molásáról. Ezen melléklet I/5. pontja alapján bevétel különösen a 
tevékenység keretében vagy azzal összefüggésben a felvett tá-
mogatás, ideértve az egységes területalapú támogatást is. 
 A Htv. és az Szja-tv. hivatkozott előírásait együttesen vizs-
gálva és értelmezve azt az egyértelmű következtetést vonhatjuk le, 
hogy mind a földalapú támogatás, mind a gázolaj jövedéki támoga-
tás pénzben rendezett összegét az iparűzési adó alapjánál nettó 
árbevételként számításba kell venni. 
 Kérjük az érintett adózókat, hogy a fentieknek megfelelően 
járjanak el a bevallások kitöltése során, mert az adóellenőrzés so-
rán feltárt be nem vallott bevétel komoly szankciókat eredményez-
het! 
      
     Ilyés Lajos   
                                                        jegyző 

Táncosaink  nyara 



 
   

A trükkös lopások megelőzéséért  
 
Az utóbbi időben országszerte, így megyénkben is 
megnövekedett a szélhámosok által elkövetett bűn-
cselekmények, az úgynevezett trükkös lopások szá-
ma, pedig az ilyen jellegű jogsértéseket körültekin-
téssel, odafigyeléssel sok esetben meg lehetne előz-
ni. A következőkben néhány hasznos információt te-
szünk közzé, melyekkel e bűncselekmények egy ré-
szét megelőzhetjük, elkerülhető az áldozattá válás. 
A trükkös lopások jellemzői: 
Elkövetői főként az idős, nyugdíjas, egyedül élő em-
bereket célozzák meg. Magukat árusnak, közüzemi 
cég alkalmazottjának, vagy valamilyen hivatalos 
szerv munkatársának adják ki, és egy valósnak tűnő 
indokra hivatkozva jutnak be a lakásba. Kifigyelik, 
hogy a sértett hol tartja a pénzt és figyelmetlenségét 
kihasználva ellopják értékeit. 
A vidéken élőkhöz, magánházban lakókhoz becsön-
getve közlik, hogy vásárolni szeretnének, majd tíz- 
vagy húszezer forintos bankjeggyel fizetnek az álta-
lában egy-kétezer forintos áruért. A sértettnek vissza 
kell adni, és csak az elkövető(k) távozása után derül 
ki, hogy az átadott pénz hamis. 

Ne essenek áldozatul a szélhámosoknak! 
Nagy veszélyt jelentenek a magukat valamilyen hiva-
talos szerv munkatársának, árusnak kiadó szélhá-
mosok. A módszer lényege, hogy önkormányzat dol-
gozójaként, vagy közüzemi szolgáltatást ellátó cég 
(áramszolgáltató, vízművek vagy más szerv) alkalma-
zottjaként lépnek fel az elkövetők, és arra hivatkoz-
nak, hogy pénzt hoztak és visszafizetéssel kecsegtet-
nek. Egy 20.000.-ft-os bankjegyet felmutatva, abból 
kérnek vissza. Előfordulhat, hogy egyszerűen csak a 
víz-, gáz-, villanyóra leolvasására hivatkoznak, vagy 
házalóként éppen eladni, venni akarnak valamit. 

Eközben kifigyelik, hogy hol tartja a pénzét a házi-
gazda, és figyelmét elterelve esetleg vizet kérnek, és 
az alkalmat kihasználva az áldozatot értékeitől meg-
fosztják. 

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást? 
A szolgáltatók munkatársai sorszámozott arcképes 
igazolvánnyal rendelkeznek, egységes formaruhát 
viselnek. Ezek az igazolványok, melyet fel kell mutat-
niuk, a legtöbb szolgáltató esetében csak személyi 
igazolvánnyal együtt érvényesek. Abban az esetben, 
ha igazolványukat mégsem mutatják meg, meg kell 
kérni őket arra, hogy igazolják magukat. Ha a felszó-
lításnak nem tesznek eleget, nem szabad beengedni 
őket a lakásba, az udvarba! 
A kertkaput, lakásajtót zárják kulcsra! 
Idegeneket semmilyen körülmények között ne en-
gedjenek be a lakásukba! Ha mégis beengedik, min-
dig legyen Önökkel egy szomszéd vagy rokon! 
Idegeneket soha, egy pillanatra se hagyjuk magára a 
lakásban! Ne váltsanak fel nagycímletű bankjegyet 
idegeneknek! Nem lehetnek benne biztosak, hogy a 
pénz valódi! Bűncselekmény észlelése után soron kí-
vül értesíteni kell a rendőrséget, a 107,  vagy 112 
segélykérő telefonszámon, közölve a szükséges infor-

mációkat! Amennyiben lehetséges, a helyszínt érin-
tetlenül kell hagyni! 
Ezen bűncselekmények megelőzése közös érdekünk, 
ezért kérjük, hogy lehetőségeikhez képest vegyék 
figyelembe javaslatainkat! 
Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!!! 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság                                 
Bűnmegelőzési Osztály 

  

 Emlékezés a borzalmakra 

 
„Megölte őket a gyűlölet,  
őrizze emléküket a szeretet!” 
      
 A körösnadányi Nadányi Társaság augusztus 1-jén 
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az 
izraelita temetőben, a Holokauszt helyi áldozatainak 
emlékére. A 2004-ben felavatott emlékműnél a Társaság 
tagjai minden nyáron megemlékeznek azokról a szeren-
csétlen emberekről, akiket megölt vagy megnyomorított 
az esztelen fajgyűlölet, a tomboló fasizmus félelmetes 
gépezete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idei kis ünnepségen is felidézték a megjelentek a 68 
évvel ezelőtti szörnyűségeket, amikor településünkről 
mintegy nyolcvan zsidót deportáltak a koncentrációs 
táborokba.  Harmincan Auschwitzba, kb. ötvenen az 
ausztriai Strasshofba kerültek. Az Auschwitzba hurcol-
tak közül a háború végén csak hatan tértek vissza szülő-
falujukba. A Strasshofba került körösladányi zsidóknak 
nagyobb szerencséjük volt; őket ipari és mezőgazdasági 
munkára vitték, és Bécs környékén, valamint a cseh-
morva protektorátus területén dolgoztatták őket.  Több-
ségük életben maradt. 

     1945-ben a Körösladányból elhurcoltakból mintegy 
ötvenen jöttek haza, az embertelenség borzalmas emlé-
keitől testileg és lelkileg meggyötörve, a többieket a 
gázkamrák torka nyelte el.  
Emléküket megőrizni az utókor kötelessége. 
      
      Turbucz Zoltán 

 
 
 
 
 

    3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON  

Mi helyben vagyunk! 



 
A Békés Megyei labdarúgó bajnokság                                                 

II. osztályában szereplő  

Körösladányi MEDOSZ SE                                                       
a 2012/2013-as idény őszi fordulóinak                                    

mérkőzéseit az alábbi időpontokban játssza:  

augusztus 19., (vasárnap) 17.30:                               
Kétegyháza - Körösladány 

augusztus 25., (szombat ) 17.00:                                  

Körösladány - Köröstarcsa 

szeptember 1., (szombat) 16.30:                                      

Újkígyós - Körösladány 

szeptember 8., (szombat )  16.30:                                                                                                                     

Körösladány - Bucsa 

 szeptember 15., (szombat ) 16.30:                                

Battonya - Körösladány 

szeptember 22., (szombat ) 16.00:                                 

Körösladány - Gádoros 

szeptember 29., (szombat)  16.00:                               

Doboz - Körösladány 

 október 6., (szombat ) 15.00:                                       

Körösladány - Vésztő 

 október 14., (vasárnap ) 15.00:                                      

Magyarbánhegyes - Körösladány 

október 20., (szombat ) 14.30:                                      

Szabadkígyós - Körösladány 

 október 28., (vasárnap)  13.30:                           

Körösladány - Csanádapáca 

 november 3., (szombat)  13.30:                                   

Csorvás - Körösladány 

 november 11., (vasárnap)  13.30:                                   

Körösladány - Békésszentandrás 

 november 17., (szombat ) 13.00:                                

Mezőkovácsháza - Körösladány 

november 24., (szombat ) 13.00:                                    

Körösladány - Lőkösháza 

Feljutási reményekkel indultunk                 
a bajnokságnak 

 
 Sikeres szezonon van túl a Körösladány MSK, 
hiszen a 2011/12-es bajnokságban az előkelő 4. he-
lyet szerezte meg a gárda. A bajnokság elején ezt ke-
vesen gondolták volna, de Keresztesi János edző veze-
tésével a csapat kihozta magából a legjobbat. Sajnos, 
a szezon végén az edzőnk bejelentette lemondását, 
valamint a megbízott elnökségnek is lejárt a mandátu-
ma, ezért a bajnoki szünetben megtartott közgyűlés  
új elnökséget választott. Az egyesület elnöke Antal 
János,  a labdarúgó szakosztály vezetője Keresztesi 
János,  technikai vezetője Baranya Róbert, az elnök-
ség további tagjai Ilyés Lajos, Kecskeméti Ferenc, és 
Tóth Sándor lettek. Az újjáalakult elnökség első fel-
adata az új edző megbízása volt. A választás fiatal já-
tékosunkra, Ladányi Róbertra esett, aki UEFA B licenc-
cel rendelkezik. Sikerült egy rutinos segítőt is igazolni 
Pardi Gábor személyében, aki korábban a vésztői csa-
patot a bajnoki címig vezette. Az új szakmai stáb neki-
látott a munkának, hiszen a csapatot meg kellett erő-
síteni. Ennek tükrében fiatal és rutinos játékosok is 
kerültek a csapathoz. 9 játékos érkezett, és két ifjúsá-
gi játékos lett a felnőtt keret tagja. 
 Érkezők: Rábai Mihály (Okány), Gilik Attila 
(Mezőberény), Kiu Tamás (Kétegyháza), Lakstetter 
Jován (Magyarbánhegyes), Andrejsi Mihály 
(Köröstarcsa), Szántó László (Köröstarcsa), Kis János 
(Békés), Futaki Csaba (Békés), Papp Zsolt 
(Békéscsabai UFC), továbbá Papp Mihály és Madarász 
Miklós (mindketten az ifjúsági csapatból).  
Ahol ennyi érkező van, ott sajnos távozó is akad.  4-en 
is búcsúztak csapatunktól. Távozók: Novák Roland  
(Füzesgyarmat), Rácz Gyula (?), Kiss Tamás 

(abbahagyta), Papp Sándor (abbahagyta). 
  Az igazolások függvényében a vezetőség a  csa-
pat elé - a most indult 2012/13-as bajnokságban -  az 
1-3. hely megszerzését tűzte ki célul. Ennek szellemé-
ben játékosaink a felkészülés időszakában igen ko-
moly alapozáson vettek részt. 5 felkészülési meccset 
játszottak. Az ellenfelek között több csapat magasabb 
osztályban szerepel. (Körösladány - Körösszegapáti 3-
1, Szeghalom - Körösladány 2-5, Körösladány - Csár-
daszállás 10-2, Jamina - Körösladány 5-4, Körösladány 
- Füzesgyarmat 4-2) 
 A felkészülési mérkőzések eredményeiből kitű-
nik, hogy a Jamina kivételével minden meccsünkön 
nyertünk, ami bizakodásra adhatott okot. Augusztus 
11-én Magyar Kupa mérkőzést játszottunk,  a Békés-
csaba Előre II. csapata ellen, melyen 7-1 arányú győ-
zelmet arattunk. Augusztus 19-én már bajnokit ját-
szottunk Kétegyházán, ahol könnyed játékkal nyer-
tünk 4-1 arányban. A jó szereplés az  első hazai mér-
kőzésen is folytatódott, amelyen a „szomszédvár” Kö-
röstarcsa csapatát győztük le 5:3 arányban. 
 A továbbiakban is hasonló sikereket remélünk, 
és akkor megvalósulhat a cél, a jövő évi megye első 
osztályba kerülés.  
 Arra kérjük a sportbarátokat, hogy lehetőségeik 

szerint támogassák csapatunkat. A csapat házatájáról 
napi rendszerességgel értesülhetnek a Körösladányi 
MEDOSZ SK honlapján, a 
 http://www.korosladanymedoszsk.gportal.hu/                           
oldalon.  
      Baranya Róbert 

Az ifjúsági csapatok mérkőzései                               

a felnőtt mérkőzéseket megelőzően                                        
2 órával kezdődnek.                                                               

A csapat  őszi mérkőzéseire szóló bérlet             
a Dr. Asztalos Miklós  Művelődési Házban 

vásárolható. 

http://www.korosladanymedoszsk.gportal.hu/


 
 

Tüköry Lajos 1910. június 6-i újratemetésére 
meghívták Körösladány elöljáróságát is, ám a levél 
meglehetősen későn érkezett meg, ami miatt nem ve-
hettek részt rajta. Ezt a nehézkes közlekedést jóma-
gam is megtapasztaltam, amikor néhány éve hazaláto-
gattam Magyarországra és Tüköry Lajos szülővárosát, 
Körösladányt is fölkerestem. A Balatontól, Budapesten 
keresztül vezető, számos csatlakozással tarkított, 
többórás vonatozásom közben jutott az eszembe, 
hogy a korabeli Európában nem kis teljesítmény lehe-
tett Palermóig eljutni. Közel egy évszázaddal később 
nemhogy odáig, hanem Körösladányból vonattal csu-
pán Budapestre eljutni is valóságos kínszenvedés volt 
a MÁV több átszállásos, várakozással teli „étlapján”.  

A palermói látogatásom alkalmával felkerestem 
az ottani nagypiacra, a Ballaróra vezető egyik mellék-
utcát, a Via del Boscót is. Ennek 49. szám alatt álló 
épületében ápolták Tüköryt a sebesülése után, ahol 
végül a műtétet követően belehalt sérülésébe. Ezt, 
mint említettem, San Lorenzo hercege bocsátotta a 
garibaldisták rendelkezésre, amelyben katonai kórhá-
zat rendeztek be. A Don Boscóról elnevezett, talán 4-
500 méter hosszú utcácska jellegzetesen dél-olasz 
sikátor. A Via Maquedát köti össze a Ballaro térrel. 
Házainak mindegyike több évszázados épület, miként 
a hercegi palota is. Műemlék felügyelet alatt állnak, 
ezért a felújításuk rendkívül költséges. Az egykori kór-
ház falára márvány emléktáblát helyeztek el, amely 
tudatja Tüköry Lajos körösladányi származását is. Az 
örökké nyitva álló, omladozó kapun az épület udvarára 

is bementem. Szinte minden úgy nézett ki, mint 
Tüköry korában. Láttam egy-két parkírozó autót, s úgy 
tűnt, mintha hátul az udvarban még lakna is valaki. A 
piac közelsége miatt azonban ma már inkább raktár-
nak használják. Ennek a valamikor szebb napokat 
megért udvarháznak, egyben a magyar történelem 
egy darabkájának a felújítása úgyszintén tetemes ösz-
szegbe kerülne. 

A közelben lévő piac reggeltől estig kínálja a 
zöldségeket, gyümölcsöket, különböző élelmiszereket. 
Ha meg akarunk ismerni egy népet, annak életét, kul-
túráját, gasztronómiáját, akkor meg kell nézni a pia-
cát is! A mandarin kilója 30-40 eurócent, öt köteg friss 
zöldhagyma 1 euró, a kemencében kiszárított olívabo-
gyó kilója 2-3 euró volt. (Itt jegyzem meg, hogy az 
étkezésre és nem olajkészítésre szánt olívabogyót jó 
pár hónapig sós lében, esetleg csak sóban, de mindig 
csak az erre a célra használt edényekben tartják, hogy 
a markáns kesernyés ízét elveszítve, élvezhetővé vál-
jon.) Nagy, vízzel tele kondérokban vagy hordókban 
még főtt burgonya is kapható. Ennek a „félkész ter-
méknek” a kilója 50 eurócentbe kerül, míg nyers álla-
potban 30-40 eurócent az ára. Rómában erre már 50-
60-70 eurócentet, Milánóban viszont már 80 eurócent 
fölött kell költeni. Főtt állapotban azonban csak Paler-

móban láttam, hogy árulják, hasonlóképpen a sütőben 
egészben megsütött vöröshagymához. 

Nagyon híresek a szicíliai cukrászsütemények. 
Az olasz reggeli klasszikus elemét, a kornettót az otta-
ni bárokban házilag előállított túróval, lekvárral vagy a 
vevő igénye szerinti töltelékkel készítik. Ezek ízvilága 
jócskán felülmúlja a boltokban kapható, nagyüzemileg 

gyártott hasonló termékekét. A Ballaro 
„lacikonyháiban” 1-2 euróért kapható (az egyben 
megfőzött, majd vékony szeletekre vágott és úgy kisü-
tött) marhalépes szendvics, vagy a sonkával és 
mozzarellával töltött rizsgombóc, mint helyi ételspeci-
alitás. A jó magyar kenyérhez viszonyítva a palermói 
kenyér is meglehetősen finom. Ellentétben a rómaival, 
amely viszont „csupa héj és vékony bél”.  Palermóban 
csak egy valami drága, a kávé, meg a kapucsínó. 
Ballaro piacáról viszont elmondható, hogy igen olcsó. 
Nemcsak az olasz, hanem a magyar árakhoz képest is. 
Az olasz televízió egyik csatornáján futó közéleti-
politikai műsor is a Ballaro címet viseli. Ebben a külön-
böző pártok képviselői ütköztetik a véleményeiket. Ezt 
akár Magyarországon is meg lehetne honosítani, 
mondjuk Ecseri címmel.  

A dél-szicíliai Vittoria városkában az első világ-
háború (vagy ahogyan akkor mondták: a nagy háború) 
idején hadifogolytábor működött, ahol igen sok ma-
gyar katonát tartottak fogva. 1924-ben egy helybeli 
kezdeményezésére létrehoztak egy emlékbizottságot 
is. A Szicíliában és Olaszország egyéb helyein elhunyt 
magyar tisztek és katonák csontmaradványait közös 
helyre temették, majd emlékművet is avattak a tiszte-

letükre. Ezen a magyar kormány részéről báró Balás 
György táborszernagy képviseltette magát. 

Ugyancsak az említett bizottságnak az érdeme a 
palermói Rotoli temetőben a magyar hadifoglyok em-
lékére emelt 9 méter magas oszlop is. Egy 1931. au-
gusztus 31-én hozott határozatuk alapján a hazájuktól 
távol nyugvó magyar tisztek és katonák emléke meg-
őrzése érdekében alakítottak ki egy emlékhelyet. A 
palermói városi könyvtárban őrzött határozat a követ-
kezőképpen szól: „Nem csupán lovagias tisztelettel 
kívánunk adózni egy politikai kötelezettség szeren-
csétlen áldozatai előtt, akik egy számukra idegen csá-
szár akaratát szolgálva és Szent István koronáját véd-
ve fegyvert fogtak ellenünk, és itt haltak meg, hanem 
tisztelettel adózunk a Magyarország és Itália közötti 
hagyományos történelmi barátságnak is.” 

Május 27-én, Tüköry Lajos sebesülésének évfor-
dulóján avatták fel az emlékművet, amit a palermói 
önkormányzat megbízásából Mastrogiacomo mérnök 
tervezett. Az olasz nyelvű felirat szerény tolmácsolá-
som szerint az alábbiakat közli: „A nagy háborúban 
harcoló magyar katonák emlékére, akik a hadifogsá-
guk alatt itt haltak meg a testvéri Szicíliában, Garibal-
di földjén, távol szeretteiktől, hazájuk szabadságáról 
álmodva. A népek közötti testvériség évszázados ha-
gyományaként.” Az emlékoszlop másik oldalán 30 el-
hunyt neve olvasható: Kelemen Imre, Babos Ferenc, 
Molnár Imre, Geisz János, Furak István, Balogh Ist-
ván, Répás Imre, Szabó György, Varga Péter, Kovács 
János, Orbán Árpád, Barakonyi István, Igmándi Antal, 
Suba Emil, Richter János, Foris Lajos, Beck Péter, 
Koltan István, Kovács István, Balázs József, Stiller 
Péter, Koppondi János, Bartalus Ferenc, Kessler Sán-
dor, Szabó Sándor, Németh József, Bereczky János, 
Lencsés Géza, Ridey János, Bacs István.” 

Az egykori avatóünnepségen az akkori magyar 

kormányküldöttséget de Hory András diplomata vezet-
te. Olasz részről a hivatalosan megjelentek között volt 
Ezio Garibaldi parlamenti képviselő, Giuseppe Garibal-
di leszármazottja, a korabeli följegyzés szerint 
„megtisztelve Szent István és László királyok, Corvin 
Mátyás, Kossuth, Tüköry és Türr István magyar kato-
náit”. 
 

Tüköry sírjánál  4/4. rész 
Gondolatok egy közelmúltbeli palermói  

kirándulás kapcsán 
Írta: Dr. Rossi Nagy Gabriella 



Felhívás 
 
 Körösladány Város Önkormányzata -                
a körösnadányi Nadányi Társaság kezdeményezésé-
re - felújíttatja a Petőfi téren 1929-ben felállított               
Hősök szobrát.  A Makra László helyi műkőkészítő 
által kivitelezendő felújítás költségeihez a fentiek 
egyharmad-egyharmad arányban hozzájárulnak.  
A fennmaradó rész fedezésére adománygyűjtést 
szervezünk.  
Kérjük a felújítással egyetértő, azt támogatni kívá-
nó magánszemélyeket, vállalkozókat, hogy pénzbeli 
támogatásukkal segítsék a kezdeményezés megva-
lósulását! 

 Az adományok befizetéséhez csekk kérhető 
az önkormányzat pénzügyi csoportjánál és a                             
művelődési házban.  
 Számlaszám: 11733065-15344777.                 
A csekk „Közlemény” rovatában kérjük feltüntetni a 
„Hősök szobra felújítására” szöveget is.  

  

 Közérdekű telefonszámok: 
 

Körösladány Város körzeti- és                                          

gyermekorvosainak elérhetősége 

 hétköznapokon 7.00-15.00 óráig,                                
sürgős esetekben: 

  Dr. Kovács Zoltán:   06-30/529-53-93 
      Dr. Téren Tibor:   06-30/246-80-82  

    Dr. Kovács Gábor:   06-30/ 249-09-49 
 

Orvosi ügyelet (Szeghalom):  66/371-234  

 Idősek Otthona:  66/474-058  
 

Rendőrség (Szeghalom):  66/371-555 
Ügyeletes rendőr (Körösladány):                                  

06/30-633-71-98,  

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

  
Körösladány polgármestere:  66/474-100 

Polgármesteri Hivatal: 66/474-012 
 

Szennyvízzel és csatornázással kapcsolatos 

hibabejelentés: 06-30/3398-642                                 
Csőtörés-ügyelet:  66/371-447                                                

Csőtörés bejelentése:  06-30/339-86-41  
Dr. Mihala András állatorvos:   

06-70/94-94-609   

Gyepmester (kóbor ebek befogása): 
(Szuromi István) 06-30/224-34-40 

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdekű információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felelős kiadó:  

Kardos Károly polgármester 
Felelős szerkesztő:  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.  
Telefon/fax: 06-66/474-041 

Nyomda: Box Print Kft. Tel.: 06-66/522-910 

 

  III. Sárrét Teljesítménytúrák 
 
 2012. szeptember 8-án 
rendezzük meg harmadik alka-
lommal a Sárrét Teljesítmény-
túrákat. Indulás a Tüköry La-
jos Általános iskolától, érkezés 
ugyanoda. Az útvonal a Sebes-
Körös körösladányi hídjánál 
kezdődik és végződik, több-
ször érintve az Alföldi Kéktúra 
útvonalát. Az alföldi táj min-
den szépségében részünk le-
het, ha vállalkozunk a bejárására. Reméljük, hogy a Sár-
rét Teljesítménytúrák méltán kerülhetnek be a Három 
Város Túra, a Mályvád- és Körös Teljesítménytúrák sorá-
ba. Az idei nyomvonal az előző évekhez képest nem vál-
tozott. A 15 és a 30 km-es gyalogtúrák mellett második 
alkalommal írunk ki egy 68 km-es MTB túrát is Körös 
körül néven. A tavalyi közel 70 km-es táv mellett, - első-
sorban az ifjabb korosztály részéről - igény mutatkozott 
rövidebb távra is, így idén kitűztünk egy 26 km-es rész-
távot is, ami a 70 km-es táv egyik fele, kis mértékben 
módosítva (könnyítve). A nyomvonal végig földúton ha-

lad, tekintettel az esetlegesen résztvevő gyerekekre, 
nem érint közlekedési útvonalat. 
 Aki úgy gondolja, hogy csak hegyvidéken lehet 
nehéz, embert próbáló terep, bizony téved. Csak megfe-
lelő kondícióval és felkészültséggel rendelkezőknek ja-
vaslom. Normális időben nem vészes, de mi az esély a 
Viharsarokban arra, hogy a mélyebben fekvő területeken 
nem áll meg a víz, nem dagaszt sártengert az eső, nem 
vájnak árkokat az útba a gépek, nem tárcsázzák fel ép-
pen a javítás szándékával, vagy éppen a szárazság nem 
szabdalja fel kétujjnyi résekkel? Esetleg nem keveredsz 
el az útjelzések ellenére az elágazó földutakon? 
 A rendezvényt ez alkalommal is összekötöttük a 
már hagyományos Népi Ételek Főzőversenyével, amelyre 
Természetbarát Körünk is benevez. A megfáradt célba 
érkezőket egy tányér meleg étellel várjuk. 
Program: Start 7:00 – 8:30-ig.  
Nevezési díj: 600,- Ft (kedvezmény az összes távhoz 
(10%): MTSZ/Természetbarát Turista Kártya, TTT, Ma-
gyar Turista Kártya, Szervezett turista / Csoportos, Diák, 
Nyugdíjas.) 
Szintidők: Sárrét 30 (táv: 30 km), szintidő: 7,5 óra 
       Sárrét 15 (táv: 18 km), szintidő: 4,5 óra 
       Körös körül 70 (táv: 68 km), szintidő: 6 óra 
       Körös körül 30 (táv: 26 km), szintidő: 2,5 óra 
Díjazás: emléklap mindenkinek, a szintidőt teljesítőknek 
kitűző, a Sárrét 30 leggyorsabb célba érkezőjének kupa.  
Ellátás: A túra folyamán édesség, gyümölcs, ivóvíz, a 
túra végén meleg étel. Tusolási lehetőség. 
Megjegyzés: A gyalogtúrák teljes egészében, az MTB tú-
rák túlnyomórészt földúton haladnak.  
Az MTB túrák kedvezőtlen időjárás esetén elmaradnak. 
Információ: Holóka Péter (30/427-5254, gyalogtúrák),    
                       Kiss Károly (30/848-3734, MTB). 
Linkek: Hivatalos kiírás:   http://t7.hu/zjz 
A túra honlapja:   http://chary.atw.hu/  

                              (frissítés folyamatban) 
Sárrét Teljesítménytúrák tracklapja:  
  http://t7.hu/zk0 
Körös körül 30/70 MTB túrák tracklapja: 
   http://t7.hu/zk1 
  
       Kiss Károly  

http://t7.hu/zjz
http://chary.atw.hu/
http://t7.hu/zk0
http://t7.hu/zk1

