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XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. MÁRCIUS  

KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

 Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című 
pályázat megvalósítása újabb szakaszba érkezett. A projekt konkrét célja a hazai és az uniós irány-

elvek figyelembevételével a szennyvíz-elvezetési infrastruktúra komplex kiépítése és a környezet-
terhelés csökkentése.  

A város KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022 azonosító számú pályázatának közbeszerzési eljárásában 

kiválasztott kivitelezője a Duna Aszfalt Kft. -A-Híd Zrt. Konzorcium.  
A munkaterület átadása 2013. február 13-án megtörtént.  

A közbeszerzési eljárást követően a közelmúltban a mérnök szervezet kiválasztása is megtörtént.  
A jövőben a Grontmij Canor Kft. látja el a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat a kivitele-

zés során. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1.702.310.164,- Ft, 
amelyhez a jelentős saját erő szükségletét az önkormányzat és a lakosság biztosítja.                                     

A beruházás várható befejezésének időpontja: 2014. szeptember 01. 

A beruházás során Körösladány város tejes területén az alábbi paraméterekkel kerül kiépítésre a 
szennyvíz elvezető hálózat: 

Bekötés (gravitációs+nyomott):  1.074 db. 
Bekötő vezeték (gravitációs+nyomott): 10.822 fm. 

Gravitációs gerincvezeték: 20.155 fm. 

Nyomóvezeték és vákuumvezeték: 11.901 fm. 
Átemelő (hálózati):  11 db. 

Hálózat rekonstrukció: 2,8 %. 
A lakosságtól a város vezetői a munkavégzés során fel-

merülő közlekedési nehézségek miatt türelmet kérnek. A további lakossági bekötések céljából a 

Körösladányi Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat képviselője várja a jelentkezőket annak 
érdekében, hogy a jövőben ne kelljen megfizetni a talajterhelési díjat, melynek összege 

1.800.- Ft/m3. 
A Viziközmű Társulat képviselője:  Szatmári Józsefné,  elérhetősége: 06-30/489-53-35 

 
Körösladány Város Önkormányzata 

Cím: 5516 Körösladány, Dózsa Gy.u.2. 

Telefon: +36 (66) 474-012,                   

E-mail: hivatal@korosladany.hu  

Honlap: www.korosladany.hu 

 

A projecthez kapcsolódó dokumentumok megtalálhatóak  a  

www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html honlapon. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Körösladány Város szennyvízcsatornázása  
II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése 

 - KEOP-1.2.0/09-11-20011-0022  

Szennyvízcsatorna-hálózatának bővítését kezdte meg Körösladány Város                         
Önkormányzata. A beruházás 2014 őszén fejeződik be az Európai Unió                               

és a Magyar Állam  támogatásával, melynek összege                                                          
meghaladja az 1,7 milliárd forintot. 

mailto:hivatal@korosladany.hu
http://www.korosladany.hu


A KÉPVISELŐTESTÜLET ELFOGADTA  
VÁROSUNK IDEI KÖLTSÉGVETÉSÉT 

 
 Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-
testülete február 21–i  ülésén megtárgyalta és elfogadta 
2013-as költségvetését, amely 2 milliárd 290 millió 522 
ezer forint bevétellel és kiadással számol. Az  önkormány-
zat fennállása óta legnagyobb  főösszegű költségvetés az 
esetleg előálló váratlan helyzetek kezelésére jelentős, 40 
millió forintos tartalékot is tartalmaz. A stabil működés és 
a folytatódó fejlesztések megvalósítását újabb hitel felvé-
tele nélkül tervezi a város.  A  költségvetés összeállításá-
val kapcsolatban Kardos Károly polgármester elmondta, 
hogy a központi finanszírozás rendszere teljes egészében 
átalakult, ugyanis a feladat-finanszírozás irányába mutató 
rendszer figyelembe veszi az önkormányzatok település-
kategóriánkénti besorolását, adóerő-képességét,           
továbbá azt, hogy az elvárható saját bevételeit az adott 
település teljesíti-e? A változások érintik mind a bevéte-
li ,mind a kiadási oldalt. A település kiadási-bevételi főösz-
szege eredeti szinten mintegy 1 Mrd Ft-tal nőtt, az állami 
és önkormányzati feladatok átalakítása, újra elosztása és 
az azokhoz kapcsolódó feladatfinanszírozási rendszer, 
valamint a megindult fejlesztések miatt. Körösladány pol-
gármestere kiemelte, hogy az önkormányzat a 2013. év-
ben 4 költségvetési szerv működését és fenntartását biz-
tosítja, mintegy 200 fő közszférában foglalkoztatott mun-
kavállaló közreműködésével. Az intézményhálózat kereté-
ben 400 ellátott részére biztosítják az óvodai, bölcsődei és 
szociális ellátást. A költségvetési szervek tervezett összes 
kiadása 456 millió Ft. Az intézményekben dolgozó közal-
kalmazottak részére a kafetéria juttatás a tavalyi évi szin-
ten lesz biztosítva, ami a törvény által megszabott maxi-
mum összege.  
 Az idei évben fejlesztésekre 1,166 milliárd forint szerepel 
a költségvetésben. Ennek jelentős része uniós forrás, 
amelyhez az önkormányzat 282,6 millió forint saját for-
rást biztosít. Ennek köszönhetően folytatódik a szennyvíz-
csatorna-elvezető rendszer kiépítésének II. üteme, a 
szennyvíztisztító-telep felújítása, a Körösladány-
Szeghalom közötti kerékpárút építése, az önkormányzati 
intézmények energetikai beruházása és a szabadtéri szín-
pad felújítása. Ezeken túl az új projektek tervezése is 
megkezdődött. A  kiírások és feltételeik döntik el, hogy az 
önkormányzat azok közül melyekre nyújt be pályázatot. 
A költségvetés vitájában Kovács Imre, a pénzügyi bizott-
ság elnöke elmondta, hogy a bizottság korábban részlete-
sen megtárgyalta a költségvetés előterjesztését,  és azt  
elfogadásra ajánlotta. Hozzátette, hogy az erős pénzügyi 
alapokra épül, a lehetőségeket optimálisan kihasználva. 

Kardos Károly polgármester kiemelte, hogy az önkor-
mányzat működésének kereteit a költségvetés adja 
meg. Az idei stabil és biztonságos működést garantál 
úgy, hogy az önkormányzat hitelfelvételt nem tervez. 
A költségvetés akkor teljesül, ha a végrehajtása is 
olyan pontos lesz, mint az összeállítása. Mint elmondta 
a könyvvizsgáló véleménye is kiváló az előterjesztett 
büdzséről, amelyben kiemeli, hogy annak alapján az 
intézmények fenntartása garantált, továbbá azt, hogy  
mind felújítások, mind beruházások is jelentős mérté-
ket jelentenek a költségvetésben. A polgármester ez-
úttal is kérte a lakosság megértését és türelmét a be-
ruházások megvalósulása során  előforduló átmeneti 
kényelmetlenségek miatt, de közös érdekünk, hogy 
tovább folytatódjon  városunk megújulása. Befejezésül 
kiemelte, hogy az elmúlt hónapok munkájának kö-
szönhetően a hivatal szakembereivel sikerült összeállí-
tani a büdzsét, melynek egyik legnagyobb erénye, 
hogy annak 64,4%-át fejlesztésre fordítjuk. 
 A Képviselő-testület Körösladány Város 2013. évi költ-
ségvetését egyhangú szavazással fogadta el. 
 
     Sánta János   
          aljegyző 

Visszatekintő 
 

Ötven éve lett településvezető  
Szatmári János 

 

 Körösladány közelmúltbeli történelmét tanulmá-
nyozva akadtam arra a tényre, hogy településünkön ép-
pen 50 éve választották meg tanácselnöknek Szatmári 
Jánost. Az évforduló kapcsán kerestem fel Jani bácsit, aki 
ez év nyarán tölti be 95. életévét. Igazán gazdag élettör-
ténet az övé, és nemcsak az évek számai miatt. 1934-ben 
lett asztalos, majd néhány évi munka után 1940 és ’45 
között (egy év kivételével)  részt vett a II. világháború-
ban. Megjárta a doni arcvonalat, háromszor megsebesült. 
Hazatérve folytatta szakmáját – immár mesteri címet 
szerezve -,  majd  1951. február 23-án –tizennyolcan- 
szövetkezetet alapítottak, amelynek elnöke lett. Ez a szö-
vetkezet lett később a Fa- Vas- Vegyi Ktsz, majd az abból 
alakult Metakémia elődje. 1951 végén áthelyezték a Bé-
kés Megyei KISZÖV-be, ahonnan saját kérésére 1957 ele-
jén került vissza a helyi szövetkezethez. Nehéz, de sike-
res évek következtek.  1961-ben a Kiváló Szövetkezet 
címet is megkapták. Aztán elérkezett 1963 eleje, amire 
Jani bácsi öt évtized távolából így emlékezett:                                     
- Igen vegyes érzelmekkel fogadtam a tanácselnöki tiszt-
ségre szóló jelölést, hiszen akkor már jól működött a szö-
vetkezet és nagyobb arányú fejlesztések voltak. Másrészt 
azt javasoltam, hogy egy mezőgazdasági jellegű telepü-
lést egy mezőgazdasági végzettséggel rendelkező sze-
mélynek  kellene irányítani. Akkor erős volt a pártirányí-
tás, így nem volt ajánlatos ellenkezni. 1963. március 4-én 
lettem tanácselnök. Fő feladatomnak az ipar és a telepü-
lés fejlesztése mellett a helyi munka biztosítását tekin-
tettem. Úgy érzem, eredményes öt évet töltöttem el köz-
ségvezetőként.  
A tanácselnöksége alatt elért eredmények magukért be-
szélnek, melyek közül néhány: a szövetkezet új telep-
helyre, a vásártérre költözött,  a gimnázium épülete, mo-
dern iskolai konyha és 8 pedagóguslakás épült, orvosi 
rendelő került kialakításra, befejeződött a község teljes 
villamosítása, megújult a sporttelep, jórészt társadalmi 
munkában megépült a szabadtéri színpad és a sörkert,  
létrejött a törpevízmű társulat, beindult a téglagyár, 
megépült a ravatalozó. Ezt követően, 1968. szeptember 
17-én munkásságát ismét a szövetkezetben folytatta, 
ahol elnökként meghatározóan járult hozzá a vásártéri 
telep fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez, amely már ve-
gyi részleggel is bővült. Annak további fejlesztései ala-
pozták meg részben az ő, majd utódja, Nyerges László 
irányításával, hogy eljutottak a Henkelig.  1979. január 
18-án ment nyugdíjba. A közélettől ezt követően sem 
szakadt el. 1983 februárjában vezetésével megalakult a 
nyugdíjas klub, melyet 19 évig irányított eredményesen. 
Szatmári János  számos elismerést kapott.  1996-ban 
elsők között kapta meg a Körösladányért kitüntetést. 
A korára való utalásomra így válaszolt:    éééééééé                                                                                                      
- Nem érzem a korom, pedig a 95.-ben jól benne vagyok. 
Ezt a születési adottságaimnak, a sportnak és a józan 
életemnek köszönhetem. Már nem kerékpározom, de na-
ponta intézem a ház körüli dolgokat, a bevásárlást, az 
ügyintézést. A ház körüli gyümölcsösök telepítését én 
indítottam be Körösladányban, és ezt máig én is folyta-
tom. Korábban sokat kirándultam, melyeken hazánk tája-
ival és a környező országokkal ismerkedtem. Egész élete-
met végigkísérte az olvasás szeretete. Mindig érdekelt a 
politika és a történelem.  
Egy gazdag életút röpke részleteit, pillanatfelvételeit ol-
vashattuk csupán, de hiszem, ez is bizonyítja, hogy Szat-
mári János nagyon sokat tett, maradandót alkotott Kö-
rösladány fejlődésében.  
        Sipos Imre 
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Körösladány Város Önkormányzata                                    
Képviselő-testülete, 

 

 
 közmeghallgatást 

 

 

 tart, melyre minden   

- közélet iránt érdeklődő -  
körösladányi lakost tisztelettel meghív. 

 

Ideje:  
2013.  március  19. (kedd) 18.00 óra 

 
 Helye:  

 Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház  

 
Előadó: Kardos Károly polgármester 

 
 

Körösladány Város Képviselő-testülete 
 

MEGHÍVÓ 
 
 

Tisztelettel meghívjuk városunk 
lakóit 

az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc 
165. évfordulója alkalmából                

rendezendő 
városi ünnepségre. 

 

Ideje: 2013. március 15. 
(péntek) 11.oo óra. 

 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

 
Program: 

Köszöntőt mond: 

Dankó Béla  
országgyűlési képviselő 

 

A körösladányi Fülemüle Népdalkör,                                
és a  Tüköry Lajos Általános Iskola                               

irodalmi színpadának                                                      
ünnepköszöntő műsora 

 
Koszorúzás Tüköry Lajos mellszobránál 

                                   
                   

 Mindenkit tisztelettel vár: 

                               
 Körösladány Város 

 Önkormányzata 

  
 
 
 
 

    

A körösladányi szabadtéri színpad                
és környékének felújítása 

 
 Körösladány Város Önkormányzata támogatást 
nyert a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Közös-
ségi célú fejlesztés - kulturális rendezvény helyszínek  
kialakítása pályázati felhívásra benyújtott, Körösladány 
központjában lévő szabadtéri színpad és környékének 
részbeni, akadálymentesítéssel történő felújítási pályá-
zatára. A fejlesztés helye Békés megyében található, a 
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén. Kö-
rösladány 1874 hrsz, azaz a Petőfi tér 2. szám alatt talál-
ható művelődési ház szabadtéri színpada és annak köz-
vetlen környezete. 
A fejlesztést az önkormányzat a 2013. évben megvaló-
sítja, ennek érdekében közbeszerzési eljárásban kivá-
lasztotta a kivitelezőt, mely a helyi Seres Kft. 
A lakossági igény alapján szorgalmazott beruházást az 
önkormányzat eredetileg 83%-os támogatással kívánta 
megvalósítani, azonban a kiviteli terv elkészítése során 
a műszaki tartalom részben megváltozott bővült, illetve 
az ÁFA mértéke is változott. Ezek miatt az önkormányzat 
jelentős saját erőt használ fel arra, hogy ez a terület is 
megújuljon a város központjában. 
A tervezett fejlesztés a 100 m2 -es szabadtéri színpad 
burkolatának megépítését, a 800 fős nézőtér padjainak 
és járófelületének felújítását, a korlát és oldalfalak fel-
újítását, a nézőtér és a kapcsolódó terek világítási rend-
szerének felújítását, az akadálymentes nézőtér megkö-
zelítését, a kerthelyiségben található büfé és vizesblokk, 
valamint a kerítés felújítását tartalmazza. 
A tervezett fejlesztés a művelődési ház térségi jelentő-
ségű rendezvényeinek rendezett, akadálymentesített 
környezetben való megvalósítását szolgálja. A fejlesztés 
kapcsolódik a településen eddig DAOP forrásból megva-
lósított iskola, művelődési ház és városközpont felújítási 
pályázathoz. 

FELHÍVÁS 
 

Tisztelt körösladányi lakosok! 
 

 Régi adóságunk gyermekeinkkel szemben, hogy 
megismerhetőbbé tegyük számukra a körülöttünk lévő 
világot, ideértve a világegyetem törvényszerűségeit. 
Ennek egyik legjobb eszköze egy csillagászati távcső 
beszerzése, megvásárlása.   Célunk megvalósulása érde-
kében adománygyűjtő kampányt indítottunk, melynek 
egyik formája a közadakozás. Az elmúlt napokban né-
hány üzletben kihelyeztünk olyan üvegedényeket, ame-
lyekbe várjuk az adományozók hozzájárulását. Nekünk 
minden egyes forint növeli az esélyünket, így tisztelettel 
kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten támogas-
sák elképzelésünket!  
Köszönettel:   
az általános iskola vezetése és diákönkormányzata."  



 1948. január 16-án került a parlament elé az egyhá-
zi iskolák államosításával foglalkozó törvényjavaslat, ame-
lyet a jelenlevő 293 képviselő közül 230 szavazott meg, 
ellene mindössze 63 voksolt. Az 1948. évi XXXIII. törvény-
cikk értelmében Körösladányban június 1-jén állították fel 
a községi Államosítási Bizottságot, melynek elnöke Csete 
József lett, tagjai között pedig helyet foglalt Varga Béla, 
Soós Aladár, Böőr Ferencné, Toókos András, valamint Ko-
vács Gyula református, Aranyi Antal római katolikus és 
Turóczy Endréné községi iskolaigazgató. Az általuk fölvett 
nyilvántartás az alábbiakra terjedt ki: a református egyház 
által működtetett Bethlen (ma Tüköry Lajos) u. 8., 26. és 
28. szám alatti egy-egy, illetve a Bethlen u. 9. szám alatti 
két tanteremre, valamint a Ferenc József (ma Dózsa 
György) u. – akkor még – 2. szám alatti, lebontott épületű 
telekre, a római katolikus egyház tulajdonát képező Szé-
chenyi u. 1., az Arany János u. 14., Ságvári Endre (ma 
Wenckheim Béla) u. 3. szám alatti egy-egy, továbbá a Pe-
tőfi tér 4. szám alatti két osztályra. Végül a község kezelé-
sében állt Batthyány u. 55. és Újladány 294. szám alatti két
-két tanteremre. 

Az akkor Szilágyi Illés vezetése alatt működő közsé-
gi kommunista párt tagjai kezdetben vallás és hittanokta-
tás ellenes röpcédulákat kezdtek terjeszteni. Majd június 
10-én még erőszakos aláírásgyűjtésbe is fogtak, hogy azt a 
látszatot keltsék: a helyi lakosság kívánja az iskolák álla-
mosítását, azzal riogatva az aláírás megtagadóit, hogy el-
veszik a földjeiket, házhelyeiket. A cél elérésének nyoma-
tékosítására június 17-én még katonaságot is vezényeltek 
Körösladányba, és az utcákon meneteltették végig őket.             
A nyolcosztályos állami általános iskolává fejlesztés fel-
adata Toókos András igazgatóra, továbbá Z. Nagy Elek 
igazgatóhelyettesre, illetve utóbbi leváltása után Ternyey 
Lászlónéra, valamint a népiskolai tanítókra várt. Szakta-
nárok hiányában a szakosított oktatást úgy valósították 
meg, hogy a képesítés megszerzéséig a pedagógusok azo-
kat a tárgyakat kezdték tanítani, amelyek a legközelebb 
álltak hozzájuk. Holkó Anna, Magyar Istvánné, Szabó Mar-
git, Berta Róza, Madar Sándor, Radnai József, Radnai Jó-
zsefné, Aranyi Ferenc, Papp Gyuláné, Keliger István, Pálfy 
Emma, Bede Irén és H. Tóth Sándor tanítók mellett szak-
tantárgyat választott Végh Mihály (számtan, történelem, 
magyar, testnevelés, ének), Ternyey Lászlóné (rajz, törté-

nelem, alkotmánytan), Toókos András (német, fizika, ké-
mia, számtan, növénytan, ének), Nagy Ilona (magyar, tör-
ténelem), Török Béláné (fizika, történelem, egészségtan), 
Turóczy Endréné (magyar, történelem), Fatinczó Jánosné 
(orosz), dr. Tallér Ferencné (ének), Aranyi Antal (számtan-
mértan), Z. Nagy Elek (rajz, testnevelés, történelem, föld-
rajz, számtan). Az orosz nyelv 1949-es kötelező bevezeté-
se után, mely év őszén az Elnöki Tanács 5. számú törvény-
erejű rendelete megszüntetette a hittanoktatást, 1951-ben 
kezdődött el a tanítás a központi iskolában, miután a gróf 
Meran-kastélyt teljes egészében átalakították erre a célra. 
Az újladányi iskolában eleinte két összevont csoportú (1-2 
és 3-4) alsóosztály működött két nevelővel, amit csak az 
1958/59-es tanévtől választottak szét négy alsós csoport-
ra.    

Az államosítás vonatkozott a magasabb szintű okta-
tást képviselő, 1890-ben alapított Körösladányi Általáno-
san Képző Iparos Tanonc Iskolára, új nevén Körösladányi 
Ipari Tanulóiskolára is. A három évfolyam elvégzése után 
évente 20 körüli volt az iskolából kikerültek száma, amely-
ben Nagy Lajos, Sztankó Géza, Baksai Sándor, Balla Zsig-
mond, Kovács Gyula, Aranyi Antal, Aranyi Ferenc, Radnai 
József, Keliger István, Ferencsik Antal, Z. Nagy Elek taní-
tott. 1946-tól Radnai József volt az igazgatója egészen 
1950-ig, amikor is a Szeghalomra történő központosítás 
miatt megszüntették.  

Természetesen nem kerülhette el az államosítást az 
1888-ban létesített és 1913-ban felújított községi óvoda 
sem, amit 1949-től napközi otthonossá tettek. Éves átlag-
ban a mintegy 50 gyermekre Fóris Sándorné, majd az őt 
fölváltó Ádám Rózsa Mária óvónő és Rácz Imréné dajka 
felügyelt. 1950-ben alakították ki az iskola szolgálati laká-
sából az újladányi óvodát, s miután óvónőt nem tudtak 
alkalmazni, a 60 körüli gyermeket Gurmai Imréné kezdet-
ben egyedül, mint dajka gondozta. A község bölcsődéje 
1947-ben létesült egy akkor államosított üzlethelyiségből, 
ami a Batthyány utca közepe táján állt. A higiénés állapo-
tát tükrözte, hogy nem volt vezetékes vize, ahová még a 
60-as évek derekán is lajttal hordták a vizet. A nevelők a 
törvény értelmében a régi fizetésük meghagyása mellett 
állami alkalmazottakká váltak, s mindezzel teljesen új ala-
pokra helyeződött az oktató–nevelő munka. 

Kazinczy István 

65 évvel ezelőtt államosították a körösladányi iskolákat, óvodákat és bölcsődét  

TÁJÉKOZTATÓ 
 Körösladány Városában megkezdődött a szennyvíz 
hálózat bővítésének és a szennyvíztisztító telep építésé-
nek II. üteme. 
Az érintett utcákban elkezdődnek a földmunkák, lefekte-
tésre kerülnek a szennyvízgyűjtő vezetékek, elhelyezésre 
kerülnek a bekötővezeték-csonkok. Mindezzel párhuza-
mosan majd szükségessé válik a lakosok ingatlanjain a 
házi rákötések elkészítése is. 
A beruházás finanszírozásához az Önkormányzatnak sa-
ját erőt is kell biztosítani, melynek része a lakossági for-
rásból származó lakossági hozzájárulás, melynek mérté-
ke: II. ütem érdekeltjeinél: jelenleg 172.476,- Ft / új rá-
kötés, I. ütem érdekeltjeinél: 26.200,- Ft/érdekeltségi 
egység. 
A beruházás megvalósulása érdekében még a 2009-es év-
ben megalakult a Körösladányi Csatornamű Beruházó 
Víziközmű Társulat, melynek döntő feladata a lakossági 
hozzájárulások megfizetésének kezelése. Az érdekeltségi 
hozzájárulással kapcsolatos ügyeket Szatmári Józsefné 
elnök intézi. 
Sajnos a beruházással érintett lakosok közül néhányan 
még nem fizették meg az érdekeltségi hozzájárulás össze-
gét és nem éltek az elő-takarékossági lehetőséggel sem. 
 

Ezen lakosokat tájékozatom, hogy a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a szenny-
víz kibocsájtó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára nem köt rá, az talajterhelési díjat köteles fizetni, 
melynek mértéke 1.800 Ft/m³, a díj alapja az elfogyasztott 
ivóvíz mennyisége. 
Ez a díjtétel azt jelenti, hogy egy átlagos család már egy 
éven belül is több talajterhelési díjat kell, hogy megfizes-
sen, mint az érdekeltségi hozzájárulás és a kibocsájtott 
szennyvíz után fizetendő szennyvízdíj összesen. Természe-
tesen a későbbiekben is sokkal olcsóbb lesz a szennyvíz 
díjat fizetni (jelenleg 462 Ft/m³), mint a sokkal magasabb 
összegű talajterhelési díjat. 
A lakossági rákötéseket az Önkormányzat és az Alföldvíz 
zRt. különböző engedményekkel is ösztönözni, segíteni 
kívánja, melyről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. 
Kérem azon lakosokat, ingatlan tulajdonosokat, akik még 
nem fizették meg, vagy nem kezdték el megfizetni az érde-
keltségi hozzájárulást, azok keressenek fel a Körösladányi 
Polgármesteri Hivatal 2. sz. irodájában, hétfői és csütörtöki 
napokon, 08.00-09.00 órák között. 
 
Körösladány, 2013. február 18. 
               Szatmári Józsefné 
    társulati elnök 



Kerékpárút 
 
 Európai Uniós pályázati forrásból a jelenlegi 47-es főút-
vonallal párhuzamosan kerül megépítésre - a már régóta várt 
Körösladány-Szeghalom közötti kerékpárút. A 7.076 méter 
hosszban megvalósuló  beruházás egy vasúti kereszteződés és 
egy kerékpáros híd építését is tartalmazza. A támogatást a 
Körösladány Város gesztorságával benyújtott pályázat alapján 
az irányító hatóság a KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0033 szám 
alatt 361.879.719.-Ft támogatásban részesítette, amely 100 
%-os támogatási arányt jelent. 
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében tör-
tént, amelyet az Integrál Építő Zrt. nyerte el. A beruházás mű-
szaki ellenőre a mezőberényi székhelyű Körös-Road Kft.                 
A munkaterület átadása az időjárás függvényében, várhatóan 
2013. március elején történik meg.  
Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a föltulajdonosokkal a 
szükséges területek biztosításához az előszerződések megkö-
tése, illetve a kisajátítási eljárások. 
Az új kerékpárút a megnövekedett kerékpáros forgalmat ké-
pes lesz hosszútávon kiszolgálni. Biztosítja a 
biztonságos kerékpáros közlekedés lehetősé-
gét, továbbá csatlakozási lehetőséget teremt a 
kistérségi települések további kerékpárútjai-
hoz. A szomszédos települések munkahelyei, 
turisztikai kínálatai kerékpáros túrákkal is elér-
hetővé válnak. 
A beruházás várható befejezésének időpontja: 
2013. október 30. 

 
  

Cél a bajnoki cím 
   
 A Békés Megyei Labdarúgó Bajnokság másodosz-
tályában szereplő Körösladányi MEDOSZ futballcsapatá-
nak 2012/13-as  őszi szezonja  jól sikerült, hiszen az 
élről várják a folytatást. A csapat új edzőpárossal vá-
gott neki a idénynek. Még nyáron nevezték ki a csapat 
élére Ladányi Róbertet és Pardi Gábort. Ősszel a Körös-
ladány rúgta a legtöbb gólt a bajnokságban és a Bé-
késszentandráson, valamint a Szabadkígyós csapatain 
kívül senki sem tudta legyőzni a gárdát. 
  Sikerként foghatjuk fel az is, hogy egy szerethe-
tő, sikeres csapatot épített a vezetőség. A közönség is 
egyre lelkesebb, hiszen mérkőzésről mérkőzésre egyre 
többen kíváncsiak a csapat hazai szereplésére.  A 
holtidényben a vezetőség nem tétlenkedett. A csapat 
védelmének erősítését tűzték ki célul, ezért leigazolta a 
rutinos Litauszki Tamást aki Kisjenőről,  és a fiatal Var-
ga Tamást, aki Vésztőről csatlakozott a csapathoz. Ér-
kezett továbbá Ulrich Péter, aki a középpályán és a tá-
madósorban is bevethető, valamint a jó képességű 
Nagy Balázs, aki a felkészülés során súlyos sérülést 
szenvedett Papp I. Mihály helyét töltheti 
be.  Természetesen távozók is vannak. Hornok László 
abbahagyta a futballt, míg Futaki Csaba és Kis János 
szabadon igazolhatóak. 
  A további célok egyértelműek. A csapat szeretné 
megtartani első helyét és ha a lehetőségek is adottak 
lesznek, akkor ősztől már a megye I-ben folytatná. 
  

Tavaszi sorsolás: 

március   2., (szombat) 14.30: 
               Körösladány - Kétegyháza 

március   9., (szombat) 14.30:  

        Köröstarcsa - Körösladány 
március 16.,(szombat) 15.00:   

       Körösladány - Újkígyós 
március 23., (szombat) 15.00:    

      Bucsa - Körösladány 

március 30., (szombat) 15.00:   
       Körösladány - Battonya 

április     6., (szombat) 16.30:    
      Gádoros - Körösladány 

április    13., (szombat) 16.30:    
      Körösladány - Doboz 

április    20., (szombat) 17.00:    

      Vésztő - Körösladány 
április    27., (szombat) 17.00:    

      Körösladány - Magyarbánhegyes 
május     1., (szerda) 17.00:    

      Lőkösháza - Körösladány   

              (A 30. fordulóból előrehozott mérkőzés) 
május     4., (szombat)  17.00:  

       Körösladány - Szabadkígyós 
május   11., (szombat) 17.00:   

       Csanádapáca - Körösladány 

május   18., (szombat) 17.00:  
       Körösladány - Csorvás 

május   25., (szombat) 17.00:    
      Békésszentandrás - Körösladány 

június    1., (szombat) 17.00:    
      Körösladány - Mezőkovácsháza 

Az ifjúsági csapatok mérkőzés a felnőtt csapat            
mérkőzéseit megelőzően 2 órával kezdődik.  

 (A csapatról naprakész információ a 

www.korosladanymedoszsk.gportal.hu  honlapon.) 
     Baranya Tamás 



 

Körösladányi évfordulók 2013. 
 
355 évvel ezelőtt a török elpusztította a falut (1658).      
285 évvel ezelőtt jelölték ki a falu Köröstarcsa és Félhalom felőli 
határát (1728). 
235 évvel ezelőtt  született báró Wenckheim József (1778. 
november 22.)  
230 évvel ezelőtt készült el a plébánia kápolnája (1783). 
215 éve – a Harruckern család kihalását követően, öröklés és vá-
sárlás útján – báró Wenckheim Xavér Ferenc családja szerezte meg 
a körösladányi uradalmat, és báró Wenckheim Ferenc özvegye, báró 
Rosenfeld Karolina községünkbe költözött (1798).  
210 évvel ezelőtt született Körösladányban Szombathelyi Antal 
megyei alispán. 
210 évvel ezelőtt – Rosenfeld Karolina bárónő kezdeményezésére, 
a Nadányiak várkastélyának vélhető helyén – megkezdődött a mai 
kastély építése (1803), amelyet éppen 200 éve, 1813-ban fejez-
tek be. 
170 évvel ezelőtt létesült – a megyében kilencedikként – a község 
gyógyszertára (1843. június 28.). 
165 éve mintegy kétszáz önkéntes – nemzetőrként, honvédként, 
vagy szabadcsapat tagjaként – fogott fegyvert és indult a szabad-
ságharcba a haza megmentéséért (1848. szeptember). 
130 éve született Körösladányban Gaál István éremművész, szob-
rász (1883). 
125 évvel ezelőtt alakult meg a Körösladányi Önkéntes Tűzoltó          
Egyesület (1888). 
125 éve kezdte meg működését a település első kisdedóvója  
120 éve   avatták fel a Sebes-Körösön átívelő új vashidat (1893). 
115 éve született Körösladányban Vujovich Irma festőművész, 
vitéz dr. Somlay Gyula községi jegyző és a Körösladányba 1951-
ben kitelepített Arató Gyula festőművész, grafikus. Ugyanezen 
évben alapították a Körösladányi Földművelő Munkásegyletet 1898.). 
110 éve – báró Wenckheim János adományából – felállították Kö-
rösladány első köztéri emlékművét, az Erzsébet-emléket (1903). 
100 éve halt meg Budapesten Lengyel Béla kémikus (1913. már-
cius 11.) Ugyanezen évben – báró Wenckheim János utód nélküli 
halálával – férfiágon kihalt a  Wenckheimek bárói ága, és a 
körösladányi uradalmat a már korábban beházasodott, Habsburg 
Lotharingiai János főhercegtől  származó gróf Meranok örökölték. 

Ugyanezen évben (1913) megalakult a Körösladányi Ifjúsági Torna 
Egylet (KITE). 
95 éve Bartók Béla népdalgyűjtő útján felkereste községünket 
(1918). Ugyanezen évben szervezték meg a Tóth József református 
lelkész által vezetett Nemzeti Tanácsot (1918). 
70 éve szűnt meg a Turán mozi és vette át szerepét  az  akkor  
alapított Körös Mozgó (1943). 
65 évvel ezelőtt államosították a körösladányi iskolákat, ezzel meg-
kezdődött a nyolcosztályos általános iskolai képzés (1948.) Ugyan-
ezen évben alakult meg a falu első termelőszövetkezete, a Dózsa 
Tsz., és  kezdte meg működését Körösladányban a Gépállomás. 
60 éve alakult meg a Körösi Állami Gazdaság  paphalmi  üzemegy-
sége (1953).  Ugyanezen évben létesült a Békéscsabai  Háziipari  
Szövetkezet körösladányi bedolgozó részlege. 
55 éve alakult meg és kezdte meg működését  a Tüköry Lajos  Ál-
talános Iskola tanulóiból toborzott Úttörő Tsz. (1958). 
45 éve avatták fel Konyorcsik János szobrászművész Garibaldi - 
szobrát  a posta előtti téren (1968). 
30 éve Szatmári János vezetésével  alakult meg az „Őszikék” 
Nyugdíjas Klub (1983). 
10 éve avatták fel a Református Szeretetotthont, megnyílt a Hely-
történeti Gyűjtemények Háza, üzembe helyezték  a  fedett  szenny-
vízcsatorna  első ütemét, megindult iskolánkban az alapfokú művé-
szeti oktatás, és megalakult a Nadányi Társaság (2003). 
     
    Összeállította:  Turbucz Zoltán 

Rendelkezési lehetőség adónk               
1 százalékáról  

Minden adózó számára lehetőség, hogy az előző 
évi személyi jövedelemadójának 1%-át az általa 

megnevezett, arra jogosult civil szervezetnek utal-
ja. Kérjük önöket, hogy 2012. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák a 

helyi egyesületek, alapítványok célkitűzéseit, 
munkáját!  

Körösladányban a következő civil szervezetek                     
jogosultak az 1 %-os támogatások fogadására:  

 

Körösladány Város Fejlődéséért                                 
Közalapítvány  

adószáma: 18389887-1-04  

 

Körösladányi Óvodásokért                                               
– Gondtalan Gyermekkor Alapítvány,                      

adószáma: 18384806-1-04  

 

Körösladányi Gyermekekért Alapítvány,  
adószáma: 18375176-1-04  

 

Körös Művészeti Egyesület,  
adószáma: 18386286-1-04  

 

Városszépítő Egyesület,  
adószáma: 18384576-1-04  

 

Körösladányi MEDOSZ Sport Egyesület,  
adószáma: 19976684-1-04  

 

Sebes-Körösi Horgász Egyesület,  
adószáma: 19978040-1-04  

 

„Aranyketrec” Alapítvány,  
adószáma: 18375293-1-04  

 

Körösladány Jövőjéért Alapítvány,  
adószáma: 18376892-1-04  

 

Körösnadányi Nadányi Társaság,  
adószáma: 18388099-1-04  

 

Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas klub,  
adószáma: 18389557-1-04  

 

Körös Gyöngyei Alapítvány                  
(általános iskola)  

adószáma: 18389478-1-04  

 

Körösladányi Nagycsaládosok                       
Egyesülete,  

adószáma: 18373662-1-04  

 

„Hunters” Körösladányi Paintball                             
Sportegyesület,  

adószáma: 18391383-1-04  

 

Körösladányi Polgárőr Egyesület,  
adószáma: 18390636-1-04  

Tájékoztató 
 

SZUPERINFO és LADÁNY TV  
HÍRDETÉSFELVÉTEL  

a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. 
5516 Körösladány Petőfi tér 2. 

Telefon: 06/66-474-041 
Email: muvhaz@korosladany.hu 



 

 
 

- A napokban érkezett haza a romániai Borszékről iskolánk 
nyolc tanulója, két tanára, valamint néhány szülő és testvér, 
összesen 16 fő, akik egy  70 főt számláló sítábor résztvevői-
ként tölthettek el egy hetet a csodálatos környezetben lévő 
havasi lejtőkön. 
A több-kevesebb síelési tapasztalattal rendelkező gyermekek, 
szülők mellett három tanulónk és az egyik szülő az alföldi em-
ber számára teljesen ismeretlen világba csöppent. Kitartásuk-
nak, akaratuknak köszönhetően azonban napok alatt elsajátí-
tották a síelés alapjait, így a tábor második felében már önfe-
ledten élvezhették e fantasztikus sport által nyújtott lehetősé-
geket. A részvételi díjért kényelmes, televízióval, wifi szolgál-
tatással felszerelt, tusolós, WC-s komfortfokozatú 2-3-4 ágyas 
szobákban pihenhették ki a napi fáradalmakat. Az ötnapos 
síbérlet mellett a félpanziós ellátás és az utazás költségei 
ugyancsak benne foglaltattak a részvételi díjban.  Arra a kér-
désünkre, hogy nem drága-e a 40 ezer forintos táborozási 
költség, a tanárok rámutattak arra, hogy egy hasonló nyugat-
európai szolgáltatás két-háromszoros, nemritkán négy-
ötszörös összegbe is kerül! Havonta 3.500-Ft, tehát naponta 
alig több mint 100 forint megspórolásával a szükséges összeg 
előteremthető, utalva arra, hogy céltudatos rákészüléssel sok-
kal több gyermek is részesülhetne e kivételes élményben! A 
résztvevők ezúton is köszönetet mondanak Vári Ferenc tanár 
úrnak, a kondorosi általános iskola tanárának és feleségének, 
Emőke asszonynak, akik évről-évre odaadóan, mérhetetlen 
figyelemmel szervezik e táborokat. 
 
-  A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 
iskolai fordulóján a következő eredmények születtek: 
5. évfolyam: 1. Sánta Boglárka Réka 5.c, 2. Fekete Anett 5.a,   
3. Budai Zsanna 5.c. 6. évfolyam: 1. Bak Erika 6.b, 2. Széll Pet-
ra 6.a, 3. Kurucsó Laura 6.b. 7. osztály: 1. Turbucz Ákos 7.b, 2. 
Kozák Emese 7.b,  3. Szücs Vanda 7.a, 8. osztály 1. Tóth Sarol-
ta 8.a, 2. Balog Boglárka 8.a, Szatmári Zoltán 8.a, 3. Babecz 
Mónika 8.b. 
 
- A Békés Megyei Méhész Egyesület által meghirdetett rajzver-
senyen  Nagy Norbert 4. a osztályos tanuló elismerő oklevél-
ben és tárgyjutalomban részesült. A tanuló felkészítői Papp 
Lászlóné és  Sántáné Illés Vilma pedagógusok voltak. 

 
- Az elmúlt napok, hetek kellemetlen esős, sáros időjárása 
után, szikrázó téli napsütésben, nem túl hidegben, de kemény-
re fagyott talajon indultunk idei 6. túránkra, a mezőberényi 
Alföld Turista Egyesület által szervezett Téli Körös Teljesít-
ménytúrára. Nem egy hétvégi lötyögésnek néztünk tehát ezút-
tal sem elébe. SMS-ben megkérdezték tőlem, hányan voltak és 
hogyan bírták? Ezt válaszoltam: "3 tanár, 11 gyerek. A legki-
sebb 5-es, a legnagyobb 7-es. A végére elpilledtek, pedig 
mondtam, hogy 2 körre fizettem be őket. Sok felnőtt nem is 
lenne képes télen 20 km-t legyalgolni. De kemény kölykök 
ezek, a tűzön is átmennének, ha az lenne a feladat Büszke 
vagyok rájuk."A képek megtekinthetők itt: http://href.hu/x/
j5fk       (Kiss Károly)                           

- A végzős nyolcadikosok második a nagy rendezvénye a far-
sang, amelyre idén február harmadik szombatján került sor.  A 
hagyományoknak megfelelően délelőtt az alsósokat várták 
játékokkal és programokkal, de fénypont az elmaradhatatlan 
jelmezes felvonulás volt. A felsősök számára a fő programot a 
diszkó jelentette, amelyet a csak a tombolahúzás szakíthatott 
félbe. A rendezvényen 9-től 19 óráig látta vendégül a szervező 
8/a osztály az iskola apraját és nagyját. A képek megtekinthe-
tők e link alatt: http://href.hu/x/jcn2  

- Február 17-én iskolánk 40 tanulója az IPR-es program kere-
tein belül színházlátogatáson vett részt Budapesten. A Magyar 
Színházban a „Tom Sawyer és Huckleberry Finn kalandjai” 
című előadást láthatták a tanulók. A hosszú út ellenére nagy 
élményt jelentett nekik a csaknem három órás zenés előadás.  

ISKOLAI HÍREK 

Februárban rajtolt a vetélkedő! 
 

Három megyén átívelő olvasás-népszerűsítő programsorozat 
keretében keressük a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települését. 
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a kecs-
keméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és a bé-
késcsabai Békés Megyei Könyvtár regionális olvasási/
irodalmi vetélkedőt hirdet. 
A JÁTÉK MENETE:  
Keresd a 200 könyvet tartalmazó könyvlistát a régió bármely 
könyvtárában vagy a játék honlapján!  
Válassz magadnak olvasnivalót! Amit kínálunk: klasszikus és 
kortárs szépirodalom, romantikus, szórakoztató, történelmi 
és kaland-regények, krimi, sci-fi, fantasy, gyermekeknek 
szánt olvasnivalók. Olvasd el a kiválasztott könyvet!  
Válaszolj a könyvhöz tartozó kérdésekre írásban vagy online! 
A VETÉLKEDŐ IDŐTARTAMA:  
2013. február 1. – július 31. DÍJAZÁS: 
Fődíj: 150.000,-Ft értékű könyvvásárlási utalvány a régió 
legtöbbet olvasó településének. 
További jutalmak: 75.000,-Ft értékű könyvvásárlási utalvány 
a megye legtöbbet olvasó településének. 
Egyéni díjak: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye legtöb-
bet olvasójának. 
Már egyetlen könyv elolvasásával hozzásegítheted lakóhe-
lyed a győzelemhez.  
Játssz, hogy kedvenc könyvtárad sok-sok új könyvvel tölt-
hesse meg polcait! 
OLVASS, HOGY MÉG TÖBBET OLVASHASS! 
A részleteket keresd a helyi könyvtáradban és az  
olvasodelalfold.sk-szeged.hu weboldalon. 

 
LEGYEN A MI LAKÓHELYÜNK  

A DÉL – ALFÖLD  
LEGTÖBBET OLVASÓ TELEPÜLÉSE! 

 

A Körösladányi ÁMK                                         
referenciaintézményi működésre készül 

 Az iskola pedagógusai továbbképzések keretében 
készülnek fel a referenciaintézményi feladatokra.                   
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0501                                                                 
Körösladányi Általános Művelődési Központ                                                  
5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4.                                           
www.amkkorosladany.hu                                                                           

Belső és külső szakmai műhelyekben dolgozzák ki a pályá-
zatban résztvevő pedagógusok az intézmény működési 
szabályzatait és eljárásrendjeit. A nyolc hónap során felké-
szülnek a minősítésre, annak érdekében, hogy sikeres mi-
nősítés esetén az IPR referencia – területét megismertesse 
az érdeklődőkkel. 

Az intézmény 6 millió Ft támogatásban részesül a TÁMOP
-3.1.7-11/2-2011-0501 azonosító számú Referenciain-
tézmények országos hálózatának kialakítása és felkészí-
tése című pályázat során. A támogatás mértéke az összes 
költség 100%-a, melyet az Európai Szociális Alap és a 
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban 
biztosít.             
Megvalósítás: 2012. 09.01. és 2013. 04.30. között, fenn-
tartása legkevesebb öt év. 

http://href.hu/x/j5fk
http://href.hu/x/j5fk
http://href.hu/x/jcn2


Czigler-túrán a Wenckheimek nyomában 
         

 A Nadányi Társaság – a kettős Czigler-évforduló kapcsán –  
kirándulást szervezett Szabadkígyósra, a neves építész alkotásainak 
megtekintésére. Mivel a tervek között szerepelt Fehér Lajos esperes
-plébános (1882–1979) sírjának megkoszorúzása is, ezért a kirán-
dulókhoz csatlakozott a helyi katolikus egyház néhány képviselője 
is. 
        A program a gyulai Szentkereszt („Kolera”-) temetőben kez-
dődött, ahol felidéztük a 130 évvel ezelőtt született körösladányi 
plébános életútját, és elhelyeztük sírján az emlékezés koszorúit. 
Ezután ugyanott felkerestük Tüköry István (Tüköry Lajos öccse, 
1836–1874) nyughelyét, ahol megemlékeztünk a Wenckheim-birtok 
uradalmi ispánjáról. 
         Ezt követően Gyuláról Szabadkígyósra mentünk, ahol Dunai 
Jánosné alpolgármester fogadott bennünket, majd Hankó József 
helybeli Wenckheim-kutató mutatta be a főbb látnivalókat. Az 1857
-ben – az odalátogató császári pár tiszteletére – emelt diadalkapun 
áthaladva először a 1844-ben felszentelt Szent Anna kápolna szép-
ségét csodálhattuk meg, megismerkedve a kis templom történeté-
vel és a XIX. század közepén élt gróf Wenckheimek életével. Innen 
utunk a kápolnadomb alatti kriptába vezetett, amelyben a legneve-
zetesebb kígyósi gróf Wenckheimek nyugszanak. 
 A látogatás következő állomása az egykori majorságban a 
szintén Czigler Antal által 1810 körül épített ó-kastély volt, amely-
nek falán emléktábla jelzi, hogy Ferencz József őfelségét és Erzsé-
bet királynét itt köszöntötte saját versével a nyolcéves árva kislány, 
gróf Wenckheim Krisztina. Az ó-kastély szomszédságában lévő épü-
letek közül a kiemelkedő jelentőségű és szépségű, 1000 m2 alapte-
rületű magtár (szintén id. Czigler munkája) megtekintése után a 
szabadkígyósi temetőben felkerestük az 1862-ben, 95 éves korában 
elhunyt neves uradalmi építész sírját, s a rövid méltatás után elhe-
lyeztük talapzatán a megemlékezés koszorúját. 
 A Czigler-túra zárásaként ellátogattunk a település leghíre-
sebb épületéhez, az 1874 és 1879 között – Ybl Miklós tervei alapján 
– épült Wenckheim-kastélyhoz. Hankó József – aki több mint har-
minc éven át kutatta a család grófi ágának történetét, és kutatásai 
eredményét több könyvében is az olvasóközönség elé tárta – rész-
letesen és nagy elhívatottsággal mesélt a most üresen álló és jobb 
sorsában reménykedő, ma is gyönyörű kastély történetéről. A láto-
gatás végén rövid sétát tettünk a kastély csodás parkjában. 
Az emlékezetes útról készített kisfilmet az ősz folyamán a Ladány 
TV is bemutatta. A Nadányi Társaság 2013-ban folytatja a Czigler-
túrát, újabb megyei Wenckheim-emlékek megismerésére. 
                                                                  Turbucz Zoltán 

  

 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    
Polgármesteri Hivatal, Körösladány:                                

66/474-012 
 Körösladány polgármestere:  66/474-100 

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 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
 Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a házhoz menő, zsákos 
műanyaghulladék gyűjtést 2013-ban tovább folytatjuk, valamint kibő-
vítjük. A hulladék begyűjtése minden résztvevő számára továbbra is 
teljesen ingyenes. A háztartásokban keletkező műanyag-, papír-, fém
-, és üveg-csomagolási hulladékok számára társaságunk ingyenesen, 
saját cégjelzéssel ellátott zsákokat biztosít. A csomagolási hulladékon 
kívül még elhelyezhető a zsákokban az egyéb papírhulladék is. A 
megtelt, és az ingatlan elé kihelyezett zsákokat cégünk minden hó-
napban egy alkalommal elszállítja. Amennyiben nem talál a gyűjtés 
napján cserezsákot a postaládájában, úgy saját zsákban is elhelyez-
heti hulladékát, vagy igényelhet zsákot a polgármesteri hivatalban. 
A szállítási napok minden hónap utolsó csütörtöki napjaira esnek:  
FEBRUÁR 28, MÁRCIUS 28, ÁPRILIS 25, MÁJUS 30,  
JÚNIUS 27, JÚLIUS 25, AUGUSZTUS 29, SZEPTEMBER 26,  
OKTÓBER 31, NOVEMBER 28, DECEMBER 19. 
Kérjük, a zsákokat a szállítási napokon 07.00-ig helyezzék ki, melye-
ket legkésőbb 22.00-ig elszállítunk, helyettük cserezsákokat helye-
zünk el a postaládákban.  
Gyűjthető műanyag hulladékok: színes, – és színtelen műanyag 
PET jelzésű palackok (üdítős, ásványvizes, öblítős), palackok, flako-
nok műanyag kupakjai, samponos, testápolós palackok (PE jelzéssel), 
streccs,– és zsugorfóliák (pl. üdítős), reklámszatyrok, joghurtos– és 
margarinos dobozok, italos automata pohara (PS jelzéssel). 
Nem gyűjthető műanyag hulladékok: olajos, festékes, vegyi 
anyaggal szennyezett flakonok, elektronikai hulladékok, fénycsövek. 
Gyűjthető üveg hulladékok:  ásványvizes üveg, bébiételes üveg, 
borosüveg, fűszerüveg, ketchupos üveg, konzerves üveg, öblös dísz-
üveg, pezsgősüveg, sörösüveg, szeszes üveg, szörpös üveg, üdítős-
üveg, üvegáru. 
Nem gyűjthető üveg hulladékok: ablaküveg, tükör, villanykörte, 
hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, orvosságos üvegek, porcelán, 
kerámia. 
Papír: Bármilyen, egyéb szennyeződéstől (pl: ételmaradék)  mentes 
papír. 
 
Kérdéseikkel, panaszaikkal a 06/30-540-1783 telefonszámon 
fordulhatnak hozzánk. 
                                        EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
     Bio-Sales Bt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 az 1-ben 

KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON  
Mi helyben vagyunk! 


