
 

 

 
 
 
 

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK                                             
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA                                                                     

XXVI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2015. OKTÓBER  

 Régen várt örömteli eseményként, szeptember 8-án     
- felújítását követően - ünnepélyes keretek között került ava-
tásra településünkön a  Wenckheim-család kripta-kápolnája.                             
A nemzeti sírkert részévé vált, Czigel Antal által tervezett épít-
mény a Wenckheim-család tizenkilenc leszármazottjának 
nyugvóhelye. Itt nyugszik  báró Wenckheim Béla (1811-1897) 
egykori miniszter, majd miniszterelnök. Az avató ünnepséget 
számos magas rangú közéleti személyiség is megtisztelte je-
lenlétével. A megjelenteket köszöntő Kardos Károly polgár-
mestert követően Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti 
Örökség Intézetének elnöke avató beszédében kiemelte 
Wenckheim Béla történelmi nagyságát. Kiemelte, hogy a ma-
gyar nemzetépítés egyik legfontosabb időszakában több terü-
leten is jelentős feladatokat végzett. Támogatta a lóverseny-
zést, a meginduló sportéletet, részt vett a nemzeti kaszinó 
alapításában és gazdasági egyesületet is vezetett. 1848-49-
ben főispáni tisztséget vállalt Békésben, de a szabadságharc 
bukása után bujdosni kényszerült. A kiegyezést követő első 
magyar kormány belügyminisztere lett, később pedig egy rövid 
időre (1875 március 2. és október 20. között) a miniszterelnöki 
posztot is betöltötte.  

 A Lázár János miniszter akadályoztatása miatt  ünnepi 
köszöntőt tartó Puskás Imre, a Miniszterelnökség helyettes 
államtitkára  büszkeségének adott hangot, hogy méltó módon 
tudunk emlékezni a magyar történelemben kiemelkedő, a 
nemzetért sokat tevő emberek előtt. Az a nemzet ugyanis, 
amelyik nem képes az elődei emlékét és méltó módon szá-
mukra a végső nyughelyet megőrizni, az múlékony                   
a történelem színpadán - fogalmazott. A megújult kripta-
kápolnát Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök áldotta meg-
. A nemzeti sírkert a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, 
továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési 
helyek összessége. A nemzeti sírkert olyan virtuális jellegű - 
vagyis nem egy konkrét temetőhöz, temetőrészhez köthető, 
hanem Magyarországot lefedő - sírkert, amelybe a magyar 
történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjai tartoznak. Je-
lenleg a nemzeti sírkerthez több mint ötezer-háromszáz sír 
tartozik. Az ünnepség – melyen mintegy háromszázan                
vettek részt -  koszorúzással fejeződött be, majd a jelenlévők 
megtekintették a felújított Wenckheim kápolna belső részét.  

Megújult a Wenckheim-család 
kripta-kápolnája 
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MEGHÍVÓ 

 
Körösladány Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja városunk lakóit az 

 

 
 

                         

 
 

 
forradalom és szabadságharc 

59. évfordulója  
alkalmából rendezett 
 városi ünnepségre. 

 

Ideje: 
2015. október 23. (péntek) 1000 óra 

Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 
Program: 

Köszöntőt mond:  

Gajda Róbert,  
Békés megye kormánymegbízottja 

- Az általános iskola színjátszóinak ünnepi 
műsora 

- Koszorúzás az 1956-os szobornál 
 

Mindenkit tisztelettel vár  
Körösladány Város Önkormányzata 

 Köszöntő Idősek Világnapja                      
alkalmából 

 

 Tisztelt Szépkorúak! 
 

 Éppen húsz esztendeje, hogy az ENSZ az idősek 

világnapjává nyilvánította október elsejét. Ez a nap az-

óta Önökre, és a világon élő mintegy 600 millió ember-

társunkra, idősekre, szépkorúakra irányítja a figyelmet.  

 Tudnunk kell azonban, hogy világnappá koránt-

sem csupán érzelmi, morális döntés nyomán alakulhat 

egy-egy jelenség, noha az idősek iránti tisztelet valójá-

ban szinte valamennyi kultúra része.  

Fontos hát, hogy az idősekről szólva mindezen gondola-

tok mellett is teret nyerjen a tisztelet és a megkülön-

böztetett szeretet. Szükség van a példaként felmutatha-

tó hosszú, dolgos életutakra, szükség a bölcsességre és 

igen, szükség van arra a stabil morális és érzelmi erőfor-

rásra, ahová mindig jó visszatérni, hívjuk azt szülői, 

nagyszülői háznak vagy atyai, anyai jótanácsnak.  

 A mostani időszak, október eleje, talán az erre 

legméltóbb alkalom: a pihenésre készülődő természet 

őszi színkavalkádja, a nap nagyon is szívet melengető 

ereje, a gyümölccsel, gabonával teli kamrák képe mind-

mind híven tükrözik érzéseinket.  

 Őszinte szívből kívánom valamennyiüknek, hogy 

életüket, mindennapjaikat  ezek az örömök aranyozzák 

még nagyon-nagyon sok éven át, jó erőben, egészség-

ben! 

   Tisztelettel: 

             Dankó Béla 

    országgyűlési képviselő 

 

  

Ideje: 2015. november 14. (szombat), 700-1900 óra 
Helye:  Dr. Asztalos Miklós  Művelődési Ház  

PROGRAMOK: 
700-1000: Disznótoros reggeli 

Hagymás sertésvér, 500,- Ft/adag;  
800: Disznóvágási bemutató 

1000: Megnyitó, kolbászkészítés  
1100: Nótázzunk, mulassunk együtt! 
Részvételi díj: 16.000,- Ft/csapat.                                                

A nevezési lapok leadása és nevezési díj befizetési 
határideje: november 9. (művelődési ház, pénztár)                                     

További programok:  szalonna szépségverseny,                  
pálinka verseny, pogácsa verseny, zsírsütés,                    
abált szalonna készítés, zene, nótázás, büfé.                                                                         

További felvilágosítás a Nadányi úti húsboltban                              
és a művelődési házban. Tel.: 66/474-041 

Meghívó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk településünk lakóit a 
 

 
 

 

 

Halottak napja 
alkalmából rendezett megemlékezésre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ideje: 2015. október 30.                        
(péntek) 15.00 óra 

Helye: Hősök szobra (Petőfi tér) 
 

Program: 

- Beszédet mond 

 Holóka Demeter Péter  
önkormányzati képviselő 

- A Hősök szobra és                                         
a II. világháborúban elesett körösladányi 

áldozatok emlékére állított emlékmű                
koszorúzása. 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkit tisztelettel vár: 
Körösladány Város Önkormányzata 



 

3. 

Egy régi kép 

  

Július 7-én 1879. 
VI. évfolyam, 1879. 69.szám  B.-Csaba,  július 13-án 3.old. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
A b.-gyulai kör – elnöke br. Wenckheim Béla halála következ-
tében – a kör helyiségébe folyó évi július hó 12-ére kitűzött 
társas–estélyt folyó hó 22-re halasztotta. (-)                    Br. 
Wenckheim Béla temetéséről akarunk megemlékezni.               
10-én reggeli 3 órakor érkeztek meg a drága hamvak Buda-
pestről a berényi pályafőhöz, mintegy 25 tagú kíséret mellett. 
A kíséretben voltak Tisza, Bedekovics miniszterek, Beliczey 
István főisp., s mások. A koporsót Asztalos szolgabíró úr 
vevén át a csendbiztos urak lovas kísérete mellett vitetett                          
K.-Ladányba. A terjeszkedő ború sejteté, hogy az idő aligha 
fog kedvezni ez impozánsnak ígérkező kegyeleti ünnepnek.                 
A fogatok a szélrózsa minden irányából sűrűen követék egy-
mást. 

Körös-Ladány megtelt csakhamar megyénk legválogatot-
tabb közönségétől és sok előkelő idegennel. Kilencz órakor jel 
adatott, hogy az ünnepély kezdetét vette. A pompás ravatal, 
mely negyvenet meghaladó, díszesebbnél díszesebb koszorú-
val volt elborítva, a kápolnában állott, festői látványt nyújt-
ván a koszorúkról aláhullámzó s változatos színű 
emlékszalagai. Ott láttunk egy gyászszalagot s rajta Battyány 
Lajosné nevét. Egy fekete sárga pompás szalag – mint mon-
dák – a királyi ház koszorújáról omlott alá. A ravatalt a nemes 
család tagjai, miniszter s más magas rangu társak, katonai 
kitűnőségek, megyénk teljes tisztikara s községeink képvise-
lői vevék körül. Az evang. papságot dr. Szeberényi Gusztáv 
superintendens úr öt lelk. társával – teljes papi díszben – kép-
viselte. Ott láttuk Göndöcs Benedek apátot, Bonyhai Benja-
mint, tisztes veteránunkat, s ki tudna számot adni a zsúfolá-
sig megtelt kápolna közönségéről. A misét a körösladányi 
plébánus, Marton úr, békési s berényi társainak segédlete 
mellett végezte. Szép volt főként a kántori ének. Erre az im-
pozáns kivonulás következett volna a temetőbe. Fájdalom, a 
szakadó eső megfosztott a látvány nagyszerűségétől. Belát-
hatatlan sora a fogatoknak kísérte ki nagy halottunkat a csa-
ládi sírboltba, fényes jelül, hogy Békés megye méltón lerótta 
tiszteletadóját a férfiú iránt, kinek emléke áldott, neve                      
élni fog! 

 
 VI. évfolyam, 1879.  
 69. szám  B.-Csaba,  július 13-án 1.old. 
  

Bolyhay Benjámin:  
Néhai Nmlt. br. Wenckheim Béla úr halálára 
  

 Békés vármegyének gyásza mérhetetlen, 
 Lehullott fejéről ékes koronája. 
 Derékban szakadt el a bárói család 
 E megyét díszítő legidősb törzsfája. 
 Oh, nemcsak e megye, de az egész haza 
 Gyászolja ez oszlopférfiú elhunytát, 
 Sőt, a fejedelem, s az ország kormánya 
 Együtt könnyezi hű embere kimultát. 
 Nem tarthatá őt meg az orvosi tudomány, 
 Testvérek s barátok buzgó ápolása; 
 Nem az életéért – sok számtalanoknak 
 Az egekig ható esdése-fohásza. 
 Erős tusát vívott – élet a halállal, 
 Míg le bírta győzni e Kolossz–életet. 
 Nagy küzdést fejtett ki vaserő birokja, 
 Hogy a halál végre győzedelmeskedett. 
 Hajdan Ő volt a kor hírhedt „ Adonisza ,” 
 Az ifjú nemzedék kitűnő virága: 
 Férfikor küszöbén, már tömör munkásság, 
 A Haza érdeke, s közügy volt világa. 
 Azért munkált, fáradt s működött nagy hévvel 
 Sötétült egének borúját oszlatni, 
 S a régen várt derű virradó napjának 
 Feljöttére érzülettel hatni. 
 A Hazáé volt Ő, testben és lélekben, 
 Mindkettő erejét, - csak annak áldozá, 
 Életének nappali s éjjeli nyugalmát, 
 Lángoló szívének – oltárára hozá. 
 Ő volt a szabadság vértezett bajnoka, 
 Legnépszerűbb Főúr az egész Hazában: 
 Leglovagiasabb, s hozzáférhetlenebb, 
 Minden tetteiben s becsület dolgában. 
 Megnyerő volt Ő a közrendű körökben, 
 A tiszta erkölcsű népet mert szerette. 
 És azok bizalmát, hű ragaszkodását 
 Jó indulatával sajátjává tette. 
 A családi körben összetartó kapocs, 
 Testvéri szeretet élő példányképe: 
 Hivatali körben bonyolult viszonyok 
 Legyőzve valának – ha Ő közbelépe. 
 Páratlan s pártatlan érdemei után –  
 Nagy államférfi – név koronázta fejét, 
 S mint ilyen vívta ki Királya s az Ország 
 S ezernyi – egyesek méltó tiszteletét. 
 Ím! A kegyetlen sors és ádáz végzete 
 Megirigyelte Őt a magyar hazának, 
 Talán hogy lennének az Ő kidőltével 
 Ismét bús napjai, mint hajdan valának? 
 És most gyászlobogók hirdetik a rémhírt, 
 Hogy Ő nagy halottja a magyar nemzetnek, 
 Kinek egész múltján az ifjú nemzedék 
 Sarjadéki példát, s ösztönt meríthetnek. 
 Bár a honszeretet tőle ápolt magvát 
  Ültetnék szívükbe, rá emlékezettel: 
 Ápolnák, őriznék annak hajtásait  
  Nagy nevéhez méltó s illő kegyelettel: 
 Akkor reménylhetnők, hogy még teljesülhet 
  Minden hű  magyarnak azon sóhajtása, 
 Hogy támadjon ismét egy hozzá hasonló, 
 Kristálytiszta lelkű Wenckheim Bélája 
 És most, nagy halottunk! Legyen csendes álmod, 
 Sírodon őrangyal tartson védő kezet, 
 S tőlünk hála – könynyel áztatott koszorú –  
 Legyen koporsódon – a hű emlékezet!! 

 

A fenti korabeli írásokat – a szegedi Somogyi Könyv     
 tár archívumából, az ott dolgozó munkatársak segítsé
 gével – válogatta Szabó Ignác, a Nadányi Társaság 
 tagja, közreadja         Turbucz Zoltán 

MÚLTIDÉZŐ 
Folytatva korábbi rovatunkat ,  a Békés megyei Közlöny 

megsárgult lapjairól idéztük a Körösladányról szóló,                             
vagy településünkhöz kötődő híreket, tudósításokat,                     

eredeti helyesírással.  

báró Wenckheim Béla  



 

 . 

 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. 
§ (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés                       
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

1. § E rendelet célja a település környezetének megóvása 
és a vízbázis védelme a közigazgatási bel- és külterületen ke-
letkező folyékony hulladékok káros hatásaitól. 

 

2. A rendelet hatálya 

2. § E rendelet hatálya kiterjed azon kibocsátóra, aki a kör-
nyezet terhelésével járó anyagot bocsát ki Körösladány köz-
igazgatási területén  a környezetbe. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

1. kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 2. § a) pontja sze-
rinti kibocsátó; 

2. közműszolgáltató: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt.; 

3. tárgyév: január 01. napjától december 31. napjáig terjedő 
időszak, amelyet talajterhelési díjfizetési kötelezettség érint. 

 

4. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása,                                    
befizetése, ellenőrzése 

4. § (1)A kibocsátó a talajterhelésért díjat köteles fizetni. 

(2)A talajterhelési díj összegét a Ktdtv. 12. § (2) bekezdése 
szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) 
 bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területér-
zékenységi szorzó (Körösladány közigazgatási területén egysé-
gesen 1,5)  szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/
m3 x 1,5). 

5. § (1) A talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 
31-éig kell a kibocsátónak   

a.) megállapítania és bevallania az Önkormányzat által 
 rendszeresített formanyomtatványon, valamint 

b.) befizetnie Körösladány Város Önkormányzata (a továb-

biakban: Önkormányzat) alábbi számú és megnevezésű szám-
lájára: 

11733065-15344777-03920000 

Körösladány Város Önkormányzatának talajterhelési 
díj beszedési számla 

(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel ren-
delkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként vagy telep-
helyenként kell feltüntetnie. 

6. §(1)Nem köteles bevallást tenni az a kibocsátó, aki elfogad-
ja a közműszolgáltató által az önkormányzati adóhatóság ren-
delkezésére bocsátott, a díjfizetés alapjául szolgáló vízfelhasz-
nálási adatokat. Ezen kibocsátók éves fizetendő talajterhelési 
díját az önkormányzati adóhatóság állapítja meg a közműszol-
gáltató által közölt adatok alapján. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjmegállapításra a kibocsátó                
8 munkanapon belül észrevételt tehet, amennyiben a tudomá-
sára jutott vagy a birtokában lévő adatok alapján a díjmegálla-
pítás  módosítása indokolt. Észrevételében meg kell jelölnie a 
módosítani kívánt adatokat és másolatban csatolnia kell a mó-

dosítási igényt alátámasztó dokumentumokat. Az észrevételt 
az önkormányzati adóhatóság 15 munkanapon belül köteles 
elbírálni. 

(3) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-
hálózatra történő rácsatlakozás, a fogyasztásmérő üzembe 
helyezésének  napján keletkezik. 

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízve-
zeték-hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése, a fo-
gyasztásmérő leszerelése napján. 

 

5. Mentességek 

7. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól 
az új kibocsátó, aki az adott évben rácsatlakozik a már üze-
meltetett csatornahálózatra. A mentesség a csatornahálózatra 
történő csatlakozás évének első napjától érvényes. 

(2) Az (1) bekezdésekben foglalt mentességet, azaz a rácsat-
lakozás tényét a közműszolgáltató által kiállított dokumentum 
igazolja. 

8. §(1) Amennyiben a kibocsátó az önkormányzat által 
a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Körösla-
dány (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022) projekt kereté-
ben megvalósított közüzemi csatornahálózatra 2015. 
december 31. napjáig                                                                                                         
a) ráköt és ezt az önkormányzati adóhatóságnál igazolja, vala-
mint, b) az ingatlanra a Körösladányi Viziközmű Társulat által 
kivetett érdekeltségi hozzájárulás időarányos részét megfizeti, 
a 2015. évre a szolgáltató által az adóhatóság számára jelen-
tett vízfogyasztása utáni talajterhelési díjat nem kell bevallania 
és megfizetnie.                                                                                                             
(2) Annak, aki az (1) bekezdésben meghatározott rákötési 
határidőt elmulasztja, 2015. évre a díjköteles vízfogyasztása 
után talajterhelési díjat kell fizetnie. A díjfizetési kötelezettség 
a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. nap-
tól terheli. 
(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az az egyedül 
élő magánszemély aki, az adott évben a 70. életévét betölti és 
az éves vízfogyasztása a 24 m3/év mértéket nem haladja 
meg. 

 

6. Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

9. § A közműszolgáltató a Ktdtv. 21/A. § (3) bekezdésében 
foglalt adatszolgáltatásnak tárgyévet követő év február 28. 

napjáig tesz eleget,  mely adatszolgáltatás a tárgyév adatait 
tartalmazza. 

 

7. Záró rendelkezések 

10. § (1) E rendelet 2015. október hó 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesz-
ti Körösladány Város Képviselő-testületének a talajterhelési 
díjról szóló 13/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelete, továb-
bá a 4/2014.(III.05.) sz. önkormányzati rendelete.                                             
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való  meg-
felelést szolgálja.  
 
Körösladány, 2015. szeptember 24. 

Kardos Károly polgármester 
Ilyés Lajos jegyző 

                                                                                                              

A rendelet kihirdetve!                                                                          

Körösladány, 2015. szeptember 25.                              

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete                            
8/2015. (IX.25.) ÖR. sz. rendelete a talajterhelési díjról. 

 4. 



 

 

  

Megjelent az önkormányzat 8/2015.(IX.25.) ÖR sz. rende-
lete, ami a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelkezések-
ről tájékoztat, és a Körösladányi Hírmondó hasábjain teljes 
egészében közlésre kerül. Ez a cikk azért született, hogy a 
rendelkezés jobb megértését elősegítsük.  
 A talajterhelési díjról a környezet és természet vé-
delme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak 
a környezet és természet megóvását szolgáló tevékeny-
ségre való ösztönzése, valamint a környezet- és termé-
szetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdeké-
ben, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény rendelkezik. A rendelet Körösladányban sokakat, 
sok új háztartást érint, hiszen a törvény szerint ( 11. §(1)) 
a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót 
terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára nem köt rá. Településünkön ez évben befejező-
dött a teljes települési csatornahálózat megépítése, ami-
nek következtében több mint 1000 érdekeltségi egységnél, 
tehát alapvetően lakóingatlan előtt elkészült a közcsa-
torna, ezzel együtt tehát a rákötési kötelezettség is 
megjelent. 
 Amennyiben a szennyvizet kibocsátó – többségé-
ben lakóingatlan tulajdonosa - az önkormányzat által a 
szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Körösladány 
(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022) projekt keretében megva-
lósított közüzemi csatornahálózatra 2015. december 31. 
napjáig ráköt és ezt az önkormányzati adóhatóság-
nál igazolja, valamint, az ingatlanra a Körösladányi 
Víziközmű Társulat által kivetett érdekeltségi hozzájá-
rulás időarányos részét megfizeti, a 2015. évre a szol-
gáltató által az adóhatóság számára jelentett vízfogyasztá-
sa utáni talajterhelési díjat nem kell bevallania és 
megfizetnie. Annak, aki  ezt a rákötési határidőt elmu-
lasztja, 2015. évre a díjköteles vízfogyasztása után 
talajterhelési díjat kell fizetnie. A díjfizetési kötele-
zettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését 
követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díjat a tárgyévet 
követő év március 31-éig kell a kibocsátónak megállapíta-
nia és bevallania az Önkormányzat által rendszeresített 
formanyomtatványon –önbevallás-, valamint  befizet-
nie Körösladány Város Önkormányzata elkülönített számlá-
jára. 
 Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az 
az egyedül élő magánszemély aki, az adott évben a 
70. életévét betölti és az éves vízfogyasztása a 24 
m3/év mértéket nem haladja meg. Ugyancsak men-
tesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az új 
kibocsátó- ingatlantulajdonos -, aki az adott évben rá-
csatlakozik a már üzemeltetett  csatornahálózatra.                      
A mentesség a csatornahálózatra történő csatlako-
zás évének első napjától érvényes. Ebben az esetben 
a rácsatlakozás  tényét a közműszolgáltató által 
kiállított dokumentum igazolja. 
 Újfent hangsúlyozni kell, hogy a talajterhelési díj 
fizetési kötelezettség azokat terheli akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, 
függetlenül attól, hogy a csatorna az első -10 évvel 
ezelőtti- vagy a mostani második ütemben épült. 
A szabály értelmezése egy példán keresztül: 
Egy egyszerű számolás alapján, ha mondjuk egy háztartás 
havi vízfogyasztásának díja 3.000,- Ft, és a csatornára 
való rákötésre lehetősége van 2015.december 31-ig - de  
 

csak 2016. májusában valósítja meg, akkor automatiku-
san 3.000 x 10 = 30.000,- Ft (a talajterhelési díj törvény-
ben szabályozott számítási mértéke egyszerűsítve a vízdíj 
tízszerese)  négyszerese (tehát a januártól áprilisig tartó 
négy hónapra), 4 x 30.000, azaz 120.000,- Ft talajter-
helési díjfizetési kötelezettsége keletkezik.  
Ennek megfizetése alól pedig nem lehet visszamenőle-
gesen mentességet kérni, bevallására és befizetésére 
pedig csak a következő, 2017-es évben kerül sor. 
 A rendeletben megfogalmazott menteség tehát 
csak akkor számít, ha a rákötést 2015. december 31-ig 
megvalósítják. A későbbi rákötés a mentességet automati-
kusan megszűnteti és annyi hónapig tart, amennyi 2016. 
január 1-jétől a rákötésig eltelik. A csatorna rákötések 

türelmi ideje a térségben Körösladányban a legkedvezőbb 
– a csatorna műszaki átadását követően minimum 7 hó-
nap -, itt volt, illetve van az érintetteknek a legtöbb ideje a 
rákötés rendeletben előírt kötelezettségének megfelelni. 
A talajterhelési díjat adók módjára hajtja be az önkor-
mányzat, ezért nem fizetés esetén késedelmi kamatot 
számít fel, illetve a bérből és nyugdíjból is letiltható. 
 Az önkormányzat célja nem az, hogy a díja-
kat beszedje, hanem az, hogy ösztönözze a rákö-
tést, ezzel is elősegítve a környezetvédelem ügyét. 
Ugyan a rákötés kivitelezése az ingatlantulajdonosokat 
terheli, de ez egyszeri költség számukra, míg a talajter-
helési díj évről-évre terheli a családi kasszát, ráadásul 
minimum évi 200-300 ezer forinttal. 
Kérjük számoljon Ön is, s amennyiben műszakilag 

rendelkezésre áll, kössön rá a szennyvízcsatorna-

hálózatra 2015. december 31-ig! 

A csatornahálózat kiépítésére Körösladány Önkor-

mányzata vissza nem térítendő támogatást nyert.               

A pályázat benyújtásakor az önkormányzat vállalta, 

hogy a település lakosságának 92 %-a csatlakozik 

a megépült rendszerhez. A fenti elvárás kielégítése 

érdekében az önkormányzat támogatást nyújt min-

den lakosnak olyan formában, hogy a házi vezeték 

építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen 

biztosítja. A lakosnak csak az építéshez szükséges 

egyéb anyagokat (homokot, betont, csőidomokat) 

kell beszereznie. A támogatásként biztosított cső-

anyaggal való elszámolás érdekében a fenti ked-

vezményt csak akkor tudjuk biztosítani, ha a telken 

belüli vezeték kiépítésével az alábbi vállalkozások 

valamelyikét bízzák meg:                                                                              

- Tóth Péter, Körösladány, Eötvös u. 10/1.                                    

 Tel.: 06-20/586-04-03                                                     

- Rudner János, Körösladány, Deák Ferenc u. 1/1.    

 Tel.: 06-30/915-21-73                                                                        

- Szabó József Körösladány, Dózsa György út 55.      

 Tel.: 06-30/962-01-79                                                                 

- Füzes Tv Kft. Körösladány, Dózsa György út 21/1. 

 Tel.: 06-30/824-89-88                                                                   

Az Alföldvíz Zrt. szabályzatában és egyéb jogsza-

bályban előírtak betartása mellett lehetőség van 

más vállalkozás megbízására, vagy saját kivitele-

zésre is, azonban ez esetben csövet nem tudunk 

biztosítani. 

         A talajterhelési díj – a szabály értelmezése 

5. 



 

  

VISSZAPILLANTÓ 
 

Dankó Bélának, térségünk országgyűlési képviselőjé-
nek  és családjának is nagyon tetszett az idősek                   
világnapján, a nyugdíjas klubtagok alkotásaiból         

nyílt kiállítás.   
 

 

Kardos Károly polgármester (középen), városunk 
2015. évi  kitüntetettjeivel, a 20. Körösladányi                      

Napok ünnepi képviselő-testületi ülésén.                        
(Balról Soós Egonné Szeiler Irén, jobbról                                            

Dr. Kata Mihály.)  
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ISKOLAI HÍREK 
  

 Szeptember 18-án rendeztük meg a már hagyomá-
nyosnak számító Tüköry – napot, melyen az intézményünk 
névadójáról, Tüköry Lajosról emlékeztünk meg ünnepség 
és kalandos verseny keretében. A 3-4. évfolyamos tanulók 
az iskola melletti parkban mérték össze tudásukat és 
ügyességüket a felállított állomásokon. A versenyben 8 
csapat 9-9 fővel vett részt, akik 8 állomáson gyűjthettek 
pontokat. A feladatok között volt elméleti, sportos és 
ügyességi is. A gyerekek értékes jutalmakért küzdöttek,  a 
fődíj egy csokoládétorta volt.          
                                             Bíró Julianna és Szatmári Miklós 
  
 Szeptember 27-én iskolánk 18 zenekedvelő tanulója 
vehetett részt  Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneakadémián 
megrendezett hangversenyen. A ”Gyermekek a gyermeke-
kért” elnevezésű ünnepi hangversenyt Bartók Béla tisztele-
tére rendezték, halálának 70. évfordulója alkalmából. A 
gyerekeknek felejthetetlen zenei élményben lehetett ré-
szük egy olyan impozáns helyen, ami ritkán adódik életük-
ben. A  magas színvonalú műsor keretében magyar és szlo-
vák művészeti iskolás tanulók zongora előadását, valamint 
a Magyar Rádió Gyermekkórusának és zenekarának műso-
rát hallhatták, láthatták. A gyerekek jól érezték magukat, 
kulturáltan, az ünnephez méltóan viselkedtek. Büszke vol-
tam rájuk. Köszönet a gyerekek nevében Sas Éva tanárnő-
nek a szervezésért.   
     Takács Lőrincné      
 
 Az idei tanév sem kezdődhetett el az erdei iskola 
nélkül. Szeptember 7-12-ig Nagyvisnyón voltunk a Bán-
völgyében, ahol 30 gyermek vehetett részt azokon a  fan-
tasztikus programokon, amit a Bükk-hegység nyújtott szá-
munkra. Túráztunk a Bán-patak völgyében, gátat építet-
tünk, kisvonattal  utaztunk a Szalajka-völgybe. Megnéztük 
a fátyol vízesést, a Szabadtéri Erdészeti Múzeumot, a Mé-
nesgazdaságot. Kirándultunk a Lázbérci-víztározóhoz, a 
Fekete-bányához, az ómassai Pisztráng telephez, az Ősko-
hóhoz, a lillafüredi Szinva-vízeséshez. Megcsodáltuk a Palo-
ta szállót, hatalmasat fürödtünk a Barlangfürdőben, megis-
merkedtünk Egerben a ”Város a város alatt” kiállítással, és 
a pincerendszerrel. A sok program mellett foglalkozásokon 
vettünk részt, amelyeken kreativitást is igénylő feladatok-
kal ismételtük, rendszereztük megszerzett tudásunkat. 
Sokat játszottunk, szórakoztunk. Idén is elmondhatjuk, 
hogy életre szóló élményekkel, sok-sok új tudással, gyö-
nyörű emlékekkel teli hetet zártunk az erdei iskolában.     
 
                                                                    Herpai Lászlóné 
  

    Őszül….                          (Fotó: Holóka Péter) 

 



 

                     

 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 A Körösladányi MEDOSZ Sportkör 2002-2003-
as korosztálya a megyei futballtornákon nagyon jól 
szerepelt, így meghívást kapott,  a 21. alkalommal 
megrendezett Bellpuigi (Spanyolország) Futball 
Iskola tornájára. Június 17-én tíz fiatal futballista 
(Boros Zsolt, Egeresi Lajos, Katona Roland, Kardos 
Levente, Köleséri Norbert, Kántor Dániel, Szabó Mi-
lán, Talpalló Norbert, Piti Szabolcs és Szabó László), 
edzőjükkel (Keresztesi János) és két kísérővel 
(Ilyés Lajos és Szabó László) busszal vágott neki  a 
2.200 kilométeres útnak. A csapathoz a békéscsabai 
UFC gárdájából két játékos, a szarvasi Tóth Patrik 
és a gyulai Jánovszki László is csatlakozott. Útitár-
saink voltak a kondorosi U-10-es, és egy szegedi, 
Csongrád megye válogatottja néven szerepelő U-16
-os csapat is.  
        A hosszú és fáradtságos utazás közben a fran-

ciaországi Nizzában aludtunk, ahol jutott idő fürdő-

zésre is. A másnapi programban szerepelt egy bar-

celonai megálló, ahol a Sagrada Familia székesegy-

ház megtekintése után egy  emlékezetes látogatást 

tettünk a világ egyik legjobb csapata, az FC Barce-

lona stadionjában. Bejárhattuk az egész stadiont, 

majd megtekintettük a csapat múzeumát és termé-

szetesen ajándékboltját is. 

        Ezt követően utaztunk tovább a 120 kilométer-

re lévő hangulatos, mintegy 5.000 lakosú kisváros-

ba, Bellpuigba. A mi gyerekeink családoknál laktak - 

kiváló körülmények között-, míg a felnőttek és a 

szegedi gyerekek az iskola kollégiumában kaptak 

elhelyezést. Másnap kezdődtek a tornák, amelyek-

nél az volt a menetrend, hogy minden korosztály-

nak volt egy fő tornája egy-egy nap, a többi napo-

kon pedig villámtornákat szerveztek három csapat 

részvételével. A pénteki nap villámtornáját az U-13-                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es korosztályunk csapata  az E.F. Bellpuig elleni 3:1, 

és az Ivars Durgell elleni 5:2-es győzelmével meg-

nyerte, így megszerezte egyesületünk első nemzet-

közi kupáját.  

 Másnap került sor korosztályunk kupaküzdel-

meire, amelyen sajnos nem sikerült megismételni 

az előző napi eredményeket, hiszen 3 vereséget is 

szenvedtünk.  (Azért meg kell jegyezni, hogy a tor-

na reggel 9-kor kezdődött, és a gyerekek az előző 

estét a vendéglátó családokkal az ott nagy ünnep-

nek számító Szent Iván napi mulatozással töltötték, 

ami jóval éjfél után ért véget…) Így a csoportunk-

ból nem jutottunk tovább, azaz a három mérkőzés-

sel véget is ért az aznapi torna. Lehet, hogy ez rázta 

fel másnap a csapatot, hiszen a következő  mini tor-

nát szintén megnyertük az E.F. Bellpuig 2:0-ás és a 

PLA Urcell C.E. 4-1-es legyőzésével, így egy újabb 

kupával gazdagítottuk az egyesületet. 

        Természetesen más programok is belefértek 

ebbe a három napba, hiszen a pályák mellett volt a 

városi strand amelyet korlátlanul  használhattunk, 

és meglátogattunk egy helyi cukorkakészítő üzemet 

is. Sajnos, nagyon hamar elérkezett a hazaindulás 

ideje, és újabb 2.200 kilométer várt ránk. Nizzában 

már ismerősként érkeztünk. A másnapi továbbindu-

lás után a Garda-tó partján lévő Sirmionéban jutott 

idő közös pizzázásra, fagylaltozásra. Aztán másnap 

fáradtan, de két kupával - és ami legfőbb rengeteg 

élménnyel - érkeztünk meg Körösladányba. 

Itt is szeretnénk köszönetet mondani a tornán részt 

vevők nevében Körösladány Város Önkormányzatá-

nak, valamint a Körösladányi MSK elnökségének, 

akik támogatták az utazást, átvállalva a szülőktől 

az anyagi terhek egy részét. 

                                                               Ilyés Lajos 

Bellpuigban labdarúgó tornán vett részt   
a Körösladányi MSK csapata 
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Dankó Béla előadása 

 

Kirándulni voltunk 
        
  A Nadányi Társaság tagjai nemrégiben – felkeres-
ve a megye nevezetes helyeit – emlékezetes kiránduláson 
vettek részt.  
        Elsőként a középkori gyulai várat (Közép-Kelet Euró-
pa egyetlen épen maradt, síkvidéki gótikus téglavárát) 
tekintették meg, ahol – végigjárva a 24 kiállító termet – 
megismerkedtek a várvédők mindennapi életével. Nem 
mindennapi élményt jelentett a várbörtön, az éléstár, a 
sütőház, a kovács- és fazekasműhely, a borozó és a kápol-
na korabeli berendezése. Bekukkanthattak a várúrnői, a 
várúri és a várnagyi lakosztályokba, a várúri hivatali szo-
bába, a szandzsákbég fogadószobájába, a fegyvertárba, 
az alabárdos terembe és a lovagterembe. Az emeleti sé-
tányról és a toronyból a város gyönyörű panorámája tá-
rult a kirándulók szeme elé. 
      

 A résztvevők ezután a pósteleki romkastély felé 
vették az irányt, ahol –  körbejárva az épületmaradványt 
– sok érdekességet megtudhattak a ma már enyészetnek 
indult kastélyról. Az egykor 72 szobás, háromszintes neo-
barokk kastélyt egy 14 hektáros gyönyörű park közepére 
építtette gróf Wenckheim Frigyes és neje, gróf 
Wenckheim Krisztina leányuknak és vejüknek, gróf Szé-
chenyi Antalnak, házassági hozományként, 1906 és 1909 
között. Előtte 1,5 hektáros francia barokk kert húzódott, 
valamint Krisztina grófnő 40 000 töves gyönyörű rózsa-
kertje. Itt temették el a ház urát 1924-ben. Az egykori 
pazar kastélyt 1945 után a helyi lakosság elpusztította, 
téglái jó részét elhordták, a parkot, a gróf nyughelyét és 
környékét többször feldúlták. 
        A kirándulás utolsó állomásaként a Társaság tagjai 
felkeresték a békéscsabai Munkácsy Emlékházat, ahol 
remek idegenvezetést kaptak. A vidéki klasszicista kúria 
jellegű épületet – amely az 1840-es években Steiner Ja-
kab és felesége, Munkácsy édesanyjának testvére, Reök 
Sarolta otthonának épült – 1994-ben, Munkácsy Mihály 
születésének 150. évfordulója tiszteletére nyitották meg. 
Itt vendégeskedett 1852-ben a nagynénjéhez került árva 
fiú, és itt íratta asztalos inasnak nagybátyja, Reök István. 
A házat a kisnemesi rangú Omaszta család lakta 1854-től 
1950-ig. Az államosításkor kimentett bútorokat és egyéb 
értékes tárgyakat az evangélikus egyház őrizte meg. Így a 
látogatók ízelítőt kaphattak a XIX. század lakáskultúrájá-
ból is. A hányatott sorsú épületben 12 helyiség szolgál  a 
kiállítás helyszínéül. Ebből négy teremben 21 eredeti 
Munkácsy-festmény mutatja be a mester korai képeitől a 
realista népi életképein, párizsi lakosztálya realisztikus 
ábrázolásán, portréin és a vallásos képeihez készült vázla-
tain keresztül alkotói korszakait.  
        Végigjárva a termeket, a résztvevők egy jól sikerült 
délelőtt nagyszerű élményeivel gazdagodva tértek haza. 

 A főzőversenyről jelentjük... 
 
  

 Szeptember 12-én már 17. alkalommal került 
megtartásra a  Sárréti Népi Ételek Főzőversenye, 
melyen az előző évekhez képest lényegesen keve-
sebb, 11 csapat vett részt. Ettől eltekintve a rendez-
vény nagyon kellemesen, családias hangulatban telt 
el, melyhez a korábbi évektől eltérően meglepően 
szép, napfényes idő társult. A zsűri elnöki tisztét 
ezúttal Farkas Zoltán, korábbi országgyűlési képvi-
selő, a DARFÜ Nonprofit Kft. igazgatója töltötte be. 
A zsűri tagjai Tóth Józsefné önkormányzati képvise-
lő,  Barna Ferencné, a napközi konyha élelmezésve-
zetője és Szabó Imre, a szeghalmi Munkaügyi Köz-
pont munkatársa a Körösladányi Napok rendezvény 
állandó moderátora voltak. A díjazás 3 kategóriában 
történt, de ezek mellett a nagylelkű zsűri 3 különdí-
jat is kiosztott. Pörkölt kategóriában a 3. helyet a 
Kollégák csapata szerezte meg kakaspörköltjével. 
Második a Református Idősek Otthona  csapata lett. 
Ők merész összeállításként kakastöke-pörköltet ké-
szítettek taréjjal. Az első helyezett szintén egy ka-
kaspörkölt lett az Építők csapata tolmácsolásában. 
Leves kategóriában a 3. helyezett a Kolbászolók csa-
pata lett galamblevessel. A 2. helyezést a Reformá-
tus Idősek Otthona dolgozóinak csapata tudhatta 
magáénak galamblevessel. A kategória győztese 
pedig egy cibereleves lett, melyet a Mókus Örs                
Régről fantázianévre keresztelt csapat készített.  
 A verseny történetében először díjazták                
a házi sütésű tésztákat. Ebben harmadik lett a Leves 
SC csapatának diós-lekváros kiflije, míg a két első 
helyezett a Mókus Örs Régről csapatának lekváros 
papucsa és a Körösladányi ÁMK Óvoda és Bölcsőde 
lekváros tarkedlije lett .  
 Az asztali dekoráció különdíját a Kolbászolók 
csapata vihette haza, a tálalás különdíját az Őszikék 
csapata érdemelte ki. Legjobb köretnek a Körösla-
dány Város Önkormányzata krumplis-szalonnás tar-
honyája bizonyult.  
 Jövőre a Ladányiak találkozójával egy időben,  
szeptember első szombatján (3-án) kerül megrende-
zésre a 18. Sárréti Népi Ételek Főzőversenye, ahol 
továbbra is számítunk a főzni, enni, szórakozni  vá-
gyók megjelenésére.  
Tegyünk együtt azért, hogy hagyományaink fenn-
maradhassanak!  
      
      Hangai Lilla 
 

            

Színkavalkád a Tüköry úton 



 

 Iskolánk ez év tavaszán a TÁMOP-3.1.4.C-14-
2015-0634 „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem”    
pályázati kiírásán 12 millió forint támogatást nyert az 
„Úton-útfélen” című, művészeti iskolás tanulóink               
részvételével megvalósuló pályázatával, melynek prog-
ramjai májustól októberig biztosítanak emlékezetes 
elfoglaltságot, sportolási lehetőséget, továbbá környe-
zettudatos gondolkodásra ösztönzést a művészetis 
gyerekeknek. 

 A projekt egyik eleme volt az a tábor, melynek a Káli
-medence csodálatos vidéke adott méltó helyszínt. Július         

27-én indultunk 40 tanulóval a Balatonhoz, hogy egy hétre 
„elfoglaljuk” a 190 fős Szentbékkálla községet, amely a 
nyári vakáció idején nagy számban fogadja a csendre,           
nyugalomra, pihenésre vágyókat. A környék látnivalói sok 
túrázót vonzanak, az Országos Kéktúra útvonala is érinti a 
települést. A tábor hét napja alatt olyan programot állítot-
tunk össze a gyerekeknek, hogy a nagyszerű élmények 
mellett a különböző korosztályok - egymást jobban megis-
merve - összekovácsolódhassanak. A sportolás nem marad-
hatott ki egyetlen nap sem. A foci, a tollaslabda és a túrá-
zás fárasztotta a csapatot. A kézműves foglalkozásokon 
elsajátított fülbevaló-, nyaklánc-, karkötőkészítéssel üzen-
tünk hadat az időjárásnak, amely lehetett volna egy kicsit 
kegyesebb is hozzánk. 
 A hét programjaiban sok minden szerepelt. Csapat-

építő játékok, sporttevékenység, túrázás, a település és 
környékének felfedezése (Kőtenger), kirándulás Tapolcára,  
a Káli-medence kialakulásáról szóló tárlat megtekintése, 
evezés a Tavas-barlang járataiban. Kirándultunk Tihanyba, 
ahol a település nevezetességeivel, a Kálváriával és az 
apátsággal ismerkedtünk. Volt  furfangos vetélkedő, túra 
Szentbékkálla környékén, sőt a művészeti iskola negyedik 
osztályos tanulóinak barátságos focimérkőzése a Szentbék-
kállán megszálló főiskolás kerékpártúrázókkal, tollaslabdá-
zás, karaoke. Elutaztunk Kapolcsra, a Művészetek Völgyé-
be, ahol az „Északi manók titokzatos élete” című bábelő-
adást és a MAO udvarban a „Zenehajó” című előadásokat 
tekintettük meg. A „Folk udvar”-ban néptánc - és daltanu-
lás várt ránk. Kirándultunk a veszprémi állatkertbe, voltunk 
Balatonfüreden, és természetesen nem maradt ki a zánkai 

strand sem. Hazautazás közben megálltunk a balatonfűzfői 
bobpályánál és a kalandparkban is.          

   Visszaemlékezve a hét eseményeire, úgy gondolom, min-

denki talált kedvére valót a programok között. Minden nap 
történt valami, ami azt a napot egyedivé tette. Felejthetet-
len élményekben volt része minden tanulónak és a négy 
kísérőnek (Havran Mihály, Sántáné Illés Vilma, Sas Éva, 
Nagy Erika) egyaránt.  
Visszamennénk...  
  

 Nagy Erika 

9. 

Iskolánk nyertes pályázata -              
megvalósulás    

Az „ Őszikék”-nél                                 
nincs nyári szünet 

 
 Programjaink januártól december végéig szünet nélkül 
zajlanak. Célunk, hogy egész évben tudjunk megfelelő, hasz-
nos szabadidő eltöltést, kikapcsolódást, feltöltődést biztosítani 
az arra igényt tartóknak. Mindezek megbeszélésére, előkészíté-
sére alkalmasak a folyamatosan megtartott hetenkénti fogadó-
órák, és a két hetenkénti  szabadfoglalkozások. Most éppen a 
nyárnál tartunk. A júliust mindig a Ladányi Napokon való meg-
jelenéssel  kezdjük. Július 16-án egynapos kiránduláson vol-
tunk Szilvásváradon.              Vonatoztunk és sétáltunk a Sza-
lajka- völgyében, majd hazafelé jövet egy egri pincében bor-
kóstolót ejtettünk útba. Tartalmas tájékoztatót hallgattunk meg 
a pince történetéről és a borkészítés rejtelmeiről. Július 18-án 
a 14. Kistérségi Nyugdíjas Találkozón vettünk részt Dévavá-
nyán, amit a házigazdák összekapcsoltak klubjuk megalakulá-
sának 50. évfordulójával. Július 25-én Szolnokon,  Országos 
Nyugdíjas Találkozón, augusztus 8-án Körösújfaluban falunap-
pal egybekötött nyugdíjas találkozón vettünk részt. Augusztus 
12-én kerékpártúrát szerveztünk a füzesgyarmati fürdőbe. Aki 
egészségügyi okok miatt nem vállalhatta a kerékpározást az a 
menetrendszerinti busszal jött. A 17-i szabadfoglalkozáson a 
jelenlévők helyesírási tesztet állítottak ki a „Nagyi-Unoka” prog-
ramunk keretében, ápolva ezzel is a generációk közötti kapcso-
latot. Augusztus 20-án ott voltunk a városi rendezvényen, 
majd másnap egy Bécs melletti csokigyár boltjában éltünk a 
kóstolási és vásárlási lehetőséggel. Megnéztünk egy vadász-
kastélyt, és hazafelé Pozsony nevezetességeit. Augusztus 29-
én Berekfürdőn voltunk Országos Nyugdíjas Találkozón. Az 
évenkénti, szep-tember első szombatján zajló Körösiek-
Ladányiak Találkozójára ezúttal Tiszaladányban került sor. A 
rendezvényt 2005-ben hagyományteremtő céllal mi kezdemé-
nyeztük, melyre minden olyan település meghívást kap, amely-
nek nevében a „Körös” vagy a „Ladány” kifejezés szerepel.  
Szeptemberben 10 napos görög tengerparti üdülésen volt csa-
patunk egy része.   Legutóbbi rendezvényünket az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából rendeztük - szeptember utolsó szombatján
-, amelyen 240-en vettünk részt.                                                                 
 
     Turbucz Gyuláné 
                                                          klubvezető 

Az időseknek emlék, a fiataloknak történelem…                     
Ötven éve alakult meg a körösladányi művelődési házban 

a  Sirály együttes.  
Standard kép: Vígh György, Csongrádi Endre ,  Ali János 

(zenekar vezető), Bíró József,  Földi Károly                                       
és Vakarcs Károly. 



 

  

 Közérdekű telefonszámok: 
 

Körösladány város körzeti- és                                          
gyermekorvosainak elérhetősége 

hétköznapokon 7.00-15.00 óráig,                                       
sürgős esetekben: 

 

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

Dr. Kovács Gábor:  06-30/249-09-49 
 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS: 
Orvosi ügyelet sürgős esetekben:                                            

hétköznapokon 15.00-7.00-óráig, és hétvégén: 

104  vagy 66/444-104 
 

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

06/30-633-71-98,  

Körösladány polgármestere:  66/474-100                       
  Polgármesteri Hivatal, Körösladány:                              

66/474-012 
 Idősek Otthona: 66/474-058  

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

Csőtörés-ügyelet:  66/371-447                                                

Dr. Mihala András állatorvos: 06-70/94-94-609   
Gyepmester (kóbor ebek befogása): 
(Szuromi István) 06-30/224-34-40 

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdekű információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felelős kiadó:  

Kardos Károly polgármester 
Felelős szerkesztő:  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

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

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
4 az 1-ben:   

KÁBEL TV - INTERNET - TELEFON - DIGITÁLIS TV  

Mi helyben vagyunk! 

10. 

Sárrét Teljesítménytúrák                    
hatodszor 

A 17. Sárréti Népi Ételek Főzőversenyével egy 
időben ismét megrendeztük teljesítménytúránkat. 
Sajnos, ahogy már harmadik éve, most is, csak 
most, csak nekünk a túra előtti nap megérkezett  
az eső. Hiába volt a túra napján csodálatos kirán-
dulóidő, a talaj annyira felázott , hogy a két föld-
utas MTB túrát ismét törölni kellett. A gyalogtúra 
számokra összesen 54 nevezés érkezett, ami meg-
felelt a várakozásoknak, azonban az első ízben kiírt 
"Körös körül aszfalton" 66 km-es kerékpártúrára 
mindössze 6 érdeklődő jelentkezett, ami messze 
alulmúlta reményeinket. Ennek ellenére - a képek 

tanúsága szerint - a túra ezúttal is jó hangulatban 
telt. Talán jövőre, a hetedik rendezésen az időjárás 
sem rontja majd el az örömünket. 

A rendezvényről készült képek megtekinthe-
tők a facebookon: http://goo.gl/I9NbYN valamint 
a facebookon kívül: http://indafoto.hu/aa194545/
vi_sarret_teljesitmenyturak  
Díjazottak:  
Sárrét 15 (18 km):  
leggyorsabb férfi Kanalas György, Köleséri Domi-
nik, Tasi Richárd (2:38 óra).  
Leggyorsabb nő: Kasnyikné Szvitan Ildikó, 
Kasnyikné Dr. Fodor Gyöngyi (2:55 óra) . 

Különdíj: Hoffmann Ádám (75 éves).  
Sárrét 30 (30 km): 
Leggyorsabb férfi Márki-Zay Dániel (3:19 óra),  
leggyorsabb nő: Lestyán Éva (3:32 óra).  
Különdíj: Puskás Tímea (13 éves).  
Körös körül aszfalton, kerékpár (66 km): 
leggyorsabb férfi Csüllög Sándor (2:27 óra),                    
leggyorsabb nő Hugyecz Angéla (2:27 óra). 
Különdíj: Nagy Imréné (legsportosabb nagymama) 
 Öröm, hogy iskolánk tanulói ezúttal is nagy 
számban – 18-an – vettek részt a túrán, akik közül 
többen a 18 km-es gyalogtúrát választották.                   
Földi Anita (14 éves) viszont nagymamájával a 66 
km-t kerekezte le. 
Támogatóink:  

Körösladány Város Önkormányzata, Kardos Károly 
polgármester, a Körösladányi Gyermekekért  Ala-
pítvány, id. Szatmári Gábor mezőgazdasági  vállal-
kozó. 
      Kiss Károly 

A túra szervezői 


