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A Henkel körösladányi                             
gyárának sikere 

  
 Nagy elismerésben részesült a  Henkel Magyarország 
Körösladányi Gyára. A német Produktion magazin által meghirde-
tett „Az év gyára” pályázaton az új EU-tagállamokban végzett 
kiváló termelés kategóriájának díját a Henkel Magyarország  Kft. 
körösladányi folyékony mosó– és tisztítószer gyára kapta meg. Az 
errıl szóló tanúsítványt Ujhelyiné Mojzsis Anna gyárvezetı vette 
át a gyárban november 26-án megtartott díjátadáson. A folyé-
kony mosó- és tisztítószereket elıállító üzem 20 éve mőködik 
sikeresen településünkön, és kompetencia-központként regionális 
piacokat lát el. A német Produktion magazin évente meghirdeti a 
német és európai cégek közt a legjobban mőködı vállalatok díját, 
melynek célja, hogy kiemelje és ismertté tegye a legjobban ter-
melı, illetve mőködı vállalatokat. Az 1992-ben alapított rangos 
díjat nyolc kategóriában osztják ki, többek között a kiváló terület-
fejlesztés, a kiváló feldolgozóipari termelés és az új EU-
tagállamokban végzett kiváló termelés kategóriákban. A díjakért 
való versenyben bármely iparág európai gyártó vállalat részt ve-
het egy gyárával vagy üzleti egységével.  
 Az új EU-tagállamokban végzett kiváló termelés kategória 
idei nyertese a Henkel Magyarország Kft. körösladányi folyékony 
mosó- és tisztítószer gyára lett. A Henkel elsı közép-kelet-
európai gyárának sikere és immár elismertsége a termékek nagy 
komplexitásában, valamint a fogyasztási cikkek iparágon belül 
kiemelkedı termelési rugalmasságban rejlik. Az üzem korszerő 
gyártósorain 161 beszállítótól érkezı nyersanyagot, csomagoló-
anyagot dolgoznak fel. 139 különbözı receptúra alapján 908 féle 
termék készül a gyárban, melyek 84 százalékát  28 országba 
exportálják. A gyárban elıállított legismertebb folyékony mosó- 
illetve tisztítószermárkák: Persil, Tomi, Biopon, Silan, Clin, Bref, 
Sofix, Opti, és Pur. 
 Az üzemet az elmúlt években folyamatosan fejlesztették, és 
az erıforrásokat is oly módon optimalizálták, hogy a gyár a jelen-
legi gazdasági környezetben is sikeresen mőködik. Az optimalizá-
lás során 8 százalék energia-megtakarítást értek el, a 2009. év 
eleji értékekhez képest. A fajlagos gázfogyasztás 38 százalékkal 
csökkent.                                                                                    
 Az ünnepségen az elismeréshez  a Henkel gyárvezetésnek és 
a  körösladányi gyár valamennyi munkatársának  Körösladány 
város Önkormányzata és lakói nevében Dr. Pelcsinszki Boleszláv 
polgármester úr gratulált és további sikereket kívánt. 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boldog karácsonyt,  

 

Körösladány! 

KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

Többet szeretne tudni 
Körösladányról?    

www.korosladany.hu 



 

Új év elıtti gondolatok 
 
 Még néhány hét és máris 2010-et írunk.  
Addig jönnek az ünnepek, a karácsony, az évvége,       
vidámság, öröm. 
 És mi jön utána? 
 Egy újabb, várhatóan az eddigieknél is nehezebb, 
keservesebbnek ígérkezı esztendı. Nehezebb az embe-
reknek, a gazdálkodóknak, az önkormányzatoknak, egy-
szóval mindenkinek. A válság tovább tart. Tovább nehe-
zedik mindazok helyzete, akik eddig is cipelték a terhe-
ket. Körösladány sem kivétel ez alól. Az önkormányza-
tunk jövı évi kasszáját is jelentısen megkurtítják.        
Az állami támogatás a 2004. évi szintre esik vissza. Az 
áremelkedések és a költségek növekedése miatt ez a 
pénz a legszükségesebb kiadásainkat sem fogja fedezni. 
Nekünk azonban mégis ebbıl kell gazdálkodnunk, hisz 
nem adósíthatjuk el a várost! Mindenki láthatja orszá-
gunk példáján, hová vezet az, amikor felelıtlenül veszik 
fel a hiteleket. Valakinek egyszer azt vissza kell fizetni, 
kamatostul. Nos, ezt szeretnénk elkerülni! Kevés pén-
zünk lesz ugyan jövıre, de azt úgy próbáljuk beosztani, 
hogy elég legyen, és ne hozzuk lehetetlen helyzetbe a 
késıbbi évek gazdálkodását.                       
  A ránk nehezedı körülmények miatt sajnos több, 
eddig megszokott tevékenységet, juttatást, szolgáltatást 
kényszerülünk csökkenteni azért, hogy fenntarthassuk 
intézményeink mőködıképességét és maradjon anyagi 
fedezetünk azokra a fejlesztésekre is, amelyeket már 
elhatároztunk. 
 2009-ben még építkezésekre is futotta. Kívül-
belül felújítottuk az idısek otthonát, két és fél kilométer 
hosszan járda készült, új aszfaltréteget kapott a kerék-
párút egy szakasza. Befejezıdött a buszmegállók felújí-
tása. Megkezdıdött az iskola csaknem másfél éven át 
tartó felújítása. Elıbb, a volt gimnáziumi épület újul 
meg, azután a kastély, a konyha és az öltözı. 
Az új óvoda építése és a mővelıdési ház felújítása a kivi-
telezı kiválasztásának szakaszában tart. Az építkezések 
várhatóan márciusban indulnak. Szintén a jó idıre vár a 
Vasút utca és az Esze Tamás utca egy-egy szakaszának 
megépítése. A szennyvízberuházás II. ütemének elıké-
szítése már egy éve tart. Megalakult az egységes 
szennyvíztársulat és készülnek a tervek. Néhány év múl-
va kiépül egész Körösladány csatornahálózata. 
 Ez évben még nyugodtabb körülmények között 
dolgozhattunk, és bıkezőbbek lehettünk a civil- és 
sportszervezetek felé, illetve különbözı támogatásokra 
is bıvebben áldozhattunk. Az elvonások azonban min-
den bizonnyal ezeket a területeket is hátrányosan fogják 
érinteni. Sajnos, az árak is tovább emelkednek, a víz, a 
csatornadíj és a szemétszállítás, az energiaköltségek, a 
kamatterhek már így is elviselhetetlenek. Új pályázato-
kat már csak nagyon indokolt esetben fogunk benyújta-
ni, elég lesz megbirkózni az eddig megkezdett beruházá-
sokkal. 
                  
   Tisztelt Körösladányiak! 
 Bár hazánkban, így a településünkön is egyre ne-
hezebbé válik az élet, azért mégis bizakodjunk! 
Egy kiszámíthatóbb jövı reményében kívánok Önöknek 
örömteli karácsonyt  és boldog új esztendıt! 
 
                                        Dr. Pelcsinszki Boleszláv  
                                                polgármester 
  

 

Körösladány város 2009. évi,                          
pályázati támogatással megvalósult,                                         

illetve megkezdett fejlesztéseinek                        
nem teljes összesítıje 

 
DAOP 4.2.1 /2F – Új óvoda és bölcsıde építése 
A létesítendı intézmény 7 óvodai és 2 bölcsıdei csopor-
tot fogad.  Az óvodai rész 190 fı, a bölcsıdei 30 fı.  
Összköltség: 230.162.564,- Ft, 
támogatás 200.000.000,- Ft,  saját erı: 30.162.564,- Ft. 
DAOP 4.2.1 /2F – „Eszterlánc… „ iskola felújítás 
Infrastrukturális fejlesztés. A 2 épület komplex aka-
dálymentesítése, víz- és hıszigetelés, ablakok és belsı                    
nyílászárók cseréje,  padozatok cseréje, új fıbejáratok 
kialakítása, a gyógypedagógiai tagozat összekötése             
a többségi iskolával, orvosi szoba, klubhelyiségek,           
tankonyha korszerősítése,  zsibongó kialakítása, fedett-
nyitott közlekedı kialakítása a két épület között, tetı-
tér beépítése, szaktanterem és az igazgatási rész kiala-
kítása, tetı-, tetıfedés és bádogozás felújítása, kertépí-
tészeti munkák, az  étkezı bıvítése 60 fırıl 120 fıre,              
a konyha átalakítása, bıvítése, korszerősítése. 
Összköltség: 513.537.576,- Ft, 
támogatás: 487.860.697,-Ft, saját erı: 30.093.357,- Ft .              
TEKI- Körösladányi járdahálózat felújítás (HÖF-TEKI-3)  
Batthyány utcának a Dózsa utcától az Arany János utcá-
ig terjedı szakasza (1 m szélességben) 315 m2. Hunyadi 
utca 48-tól a temetıig, (1 m szél.) 497 m2.  Jókai utca, 
Kossuth és Rákóczi utcák közötti szakasza (1 m szél.) 
1044 m2. Bartók Béla utca Mezı Imre és  a Május 1. 
utca közötti szakasza 591 fm (0,8 m szél.) 473 m2. Mezı 
Imre utca, a Bartók Béla utcától az Esze Tamás utcáig 
(1m szél.) 124 m2. Új járda építés: Szeghalmi út, a Vas-
út és Lengyel Béla utcák közötti részen 95 m2.  
Mindösszesen: 2.548 m2.  
Összköltség: 12.354.924,- Ft,  
támogatás: 9.883.939,- Ft, saját erı: 2.470.985,- Ft. 
TEKI Kerékpárút felújítás TEKI/2008/4010,  
a Sebes-Körös hídtól a Henkelig.  
Összköltség: 8.133.984,- Ft,  
támogatás: 6.507.187,- Ft, saját erı: 1.626.797,- Ft. 
Mővelıdési ház felújítása DAOP-413-AB  
Tetıszerkezet teljes cseréje, födém megerısítése,     
főtéskorszerősítés, nyílászárók cseréje, fizikai akadály-
mentesítés, az elhasználódott és balesetveszélyes jár-
dák és beltéri burkolatok felújítása, a környezetében 
lévı zöld terület megújítása.  
Összköltség: 56.382.488.-Ft, támogatás 50.000.000,-Ft,    
saját erı: 6.382.488.-Ft. 
Polgármesteri hivatal szervezeti fejlesztése AROP-1.A.2   
A hivatal ISO 9001-14001 minısítése, iktatórendszer    
bevezetése.  
Összköltség: 21.000.000-Ft, támogatás: 19.950.000,-Ft,  
saját erı: 1.050.000,-Ft. 
Szennyvízcsatorna hálózat építés KEOP-1.2.0  
II. ütem: elıkészítés. Körösladány szennyvízhálózatá-
nak teljes kiépítése, szennyvízkezelı telep bıvítésével.  
Összköltség: 60.775.000-Ft, támogatás: 51.658.750,-Ft,   
saját erı: 9.116.250,- Ft.   
Öregek napközi otthonának felújítása SZOC-EK-08-B  
Összköltség: 15.300.000,- Ft, támogatás: 15.000.000,- 
Ft, saját erı: 300.000,- Ft.  
UMVP- falumegújítás pályázat  
Játszóterek felújítása (Kastély park és kosárfonói ját-
szóterek)   
Összköltség 10.920.600,- Ft, támogatás: 9.907. 184,- 
Ft,  saját erı: 1. 013 416,-Ft. 
 
 



M e g h í v ó  
 

Körösladány Város Önkormányzata,                                                    
intézményei és Körösladány Város  

Cigány Kisebbségi  Önkormányzata  
szeretettel meghívják  városunk lakóit a   

Ladányi Karácsony 
rendezvényre. 

Idıpontja: 2009. december 20.  
(aranyvasárnap)  9.00 - 17.00 óráig. 

 
A rendezvény helyszínei:  

   - Petıfi tér, Wenckheim út,                                 
általános iskola, mővelıdési ház.   

A programokból: aranykapu,  
kézmőves -  és  kirakodóvásár,  játszóház… 

 
A rendezvényrıl a Ladány TV   

13.00 órától élı adással jelentkezik.  
 

A program keretében 15.00 órától                                        
- a mővelıdési házban -  

21. alkalommal kerül megrendezésre a  
Ladányi Karácsony mősora,                                             

melyet a Ladány Tv élıben közvetít.  
Fellépık:  óvoda, mazsorettcsoportok,                               

általános iskola, színjátszó csoport, népdalkör. 
Rendezvényünkre szeretettel várjuk városunk 

valamennyi lakosát! 
Tartson velünk! Ünnepeljünk együtt!  

 

Csak röviden… 
 

- Az Országos Polgárır Szövetség Elnöksége a Polgár-
ır mozgalomban végzett tevékenysége elismerése-
ként Kiss Károly polgárırt az „Év Polgárıre” kitünte-
tésben részesítette. A kitüntetést Dr. Túrós András, a 
szövetség elnöke október 17-én Budapesten adta át. 
 
- November második szombatján immár negyedik al-
kalommal  rendezték meg a Ladányi Disznótorost.                     
A programon minden korábbinál több érdeklıdı vett 
részt. A nap a disznótoros reggeli elfogyasztásával 
kezdıdött, majd két vágási bemutatóra is sor került.   
A 11 órakor kezdıdött kolbásztöltésen 16 csapat 
gyúrt. A pálinkaverseny zsőrijének 15 féle itallal kel-
lett megbirkóznia, míg a szalonna-szépségversenyre 
négyen neveztek. A nap a barátkozás, a jó hangulat és 
a nótázás  jegyében telt.  
 
- Sikeresen szerepeltek a körösladányi népzenei mő-
hely csoportjai a november 14-én Szeghalmon meg-
rendezett  térségi népzenei minısítın.  
A népzenei csoportok legfontosabb,  két évenként 
megtartott bemutatóján  a Körösladányi Fülemüle 
Népdalkör  arany minısítést, míg a Ladányi Lurkók 
citerazenekar és Tóth Vivien szólista  kiválóan megfe-
lelt minısítést kapott. Az  87 általános iskolai tanuló-
ból álló Kótyomfitty népzenei együttes szintén arany 
minısítést szerzett, akiknek mősorához az Esély-
egyenlıségi Minisztériumtól is elismerés érkezett.        
A csoportok vezetıi Marton Lászlóné és Komróczki 
Gyula. 
 
- A „Segíthetek?” Mol Tehetségtámogató program ke-
retében az Új Európa Alapítvány kuratóriuma Békés 
megyébıl  négy pályázót támogatott. A támogatottak 
között van Beinschródt Tibor Márk, az általános iskola 
6.a osztályos tanulója, akinek az alapítvány a 
2009/2010-es tanévi tantárgyi (matematika, magyar), 
és társastánc versenyeztetéshez és felkészüléshez 
nyújt segítséget. 
 
- Iskolánk diákjai 5 csapattal indultak a LADIK (Lapot 
a diákoknak) médiaversenyen. Szorgalmukat a Békés 
Megyei Hírlap egy nyomtatóval jutalmazta, melyet a 
napokban vehettek át a gyerekek. 
 
- December végéig látogatható a Helytörténeti Győjte-
mények Házában az a kiállítás melyet az „Azok a 60-
as, 70-es évek…” címmel még márciusban került meg-
nyitásra. A korszaknak tükröt, olykor görbe tükröt tar-
tó kiállítás meghosszabbítását az érdeklıdık kérése 
indokolta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Körösladány város 2009. évi,                          
pályázati támogatással megvalósult,                                         

illetve megkezdett fejlesztéseinek                        

 és hıszigetelés, ablakok és belsı                    

M e g h í v ó  
 

Körösladány Város Önkormányzata,                                 
a Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház,                               

Könyvtár és Helytörténeti Győjtemények Háza 
tisztelettel meghívja az érdeklıdıket                                   

a 2009. december 14-én (hétfın)                                          
19.00 órától megrendezésre kerülı 

 

KAMARAZENEI ESTRE. 
(Népszerő dallamok                               

Monteverditıl Kálmán Imréig )               
 

 Közremőködik:                                                                                      
- Vizsolyi Lívia  

fagottmővész,  egyetemi docens                                                    
- Horváth Barbara  

fagottmővész,                                                                        
- Taletovics Milán  
     ének, szintetizátor. 

A  rendezvény helye: városi könyvtár 
 

Belépés díjtalan. 
Minden érdeklıdıt tisztelettel várunk! 



 -A Tüköry Lajos Általános Iskola Alapfokú Mővészet-
oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat társastánc tanszakának tagjai sikeresen vettek 
részt a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Techni-
kumban 2009. november 15-én megrendezett 
 XII. Bem Kupán. 
Eredmények:  
Beinschródt Tibor-Buzás Brigitta  (helyezéseik a                   
különbözı kategóriákban: 1., 2., 1., 3., 2., 4. helyek), 
Szatmári Zoltán—Ujfalusi Ágnes (3., 2., 2., 6. helyek), 
Fö ld i  Dáv id—Szitás  L i l i  (6.  he ly) ,    
Domokos Attila-Kanalas Krisztina(1., 5., 2.,1., helyek), 
Baranya Tibor Dániel-Tóth Vivien (3., 3.,1., 2., helyek), 
Szitás Roland—Papp Dorottya (4., 3., helyek),  
Botos Péter—Baranya Csilla (2., 3., helyek). 
 
-2009. november 17-én zajlott le a Varga Tamás  
Matematika Verseny helyi fordulója.      
 A 7. évfolyamból 6, a 8. évfolyamból 15 tanuló indult 
a versenyen. Mindkét évfolyamon 5-5 feladatot kellett 
megoldaniuk a tanulóknak.  
Eredmények: 7. évfolyam:  1./ Kovács Gábor,  
2./ Kovács Zsolt,  3./ Hajdu Viktória. 8. évfolyam:  
1./ Kiss Ádám,  2./ Kálmán Mihály,    3./ Agárdi László, 
Komróczki Tibor, Nagy Adrienn.  
A felkészítı tanárok: Kissné Kovács Anna, Sándorné 
Baji Anna és Kiss Károly voltak. 
 
- A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási 
Verseny helyi fordulójának eredményei:  
5. évfolyam:  1.Tóth Sarolta,  2. Ujfalusi Ágnes,          
3. Balog Boglárka.  6. évfolyam:  1. Beinschródt Tibor 
Márk,  2. Túri Balázs,  3. Kokavecz Bettina Kitti.  
7. évfolyam:  1. Sánta Bianka Éva,  2. Ujfalusi Gréta,  
3. Puskás Marianna. 8. évfolyam:  1. Nagy Adrienn 
Daniella,  2. Tóth Viktória,  3. Agárdi László. 
Minden évfolyamból az elsı két helyezett vehet részt 
a mezıberényi területi döntın. 
 
- Az egészségnevelési hét keretén belül november 24-
én tartották meg az egészségnevelési vetélkedıt. 
 A szervezık Kiss Márta és  Szilvásiné Fazekas Andrea 
tanítónık az elméleti kérdések mellett mozgásos és 
játékos feladatokon keresztül próbálták tudatosítani 
az egészséges életmódot, a mozgás és az egészséges 
táplálkozás fontosságát. 
A résztvevı osztályok négy fıs csapatait egy-egy    
szülı is segítette. A kellemes, jó hangulatú verseny 
eredményei: 
 2. évfolyam:  I. 2.a,  II. 2.b,  III. 2.c, 
 3. évfolyam:  I. 3.a,  II. 3.b 
 4. évfolyam:  I. 4.a,  II. 4.b 
 
- November 24-én Horváth Zoltánné történelemtanár 
vezetésével tizenkét  tükörys tanuló látogatott el a 
gyulai levéltárba. A diákok a levéltári elıadóteremben  
a levéltártól ajándékba kapott  jegyzetfüzetben örö-
kíthették meg az elıadások tartalmát. A levéltár szak-
emberei ismertették velük intézményük szerepét, 
munkáját, az ott található tetemes mennyiségő iratál-
lomány és képanyag tárolásának rendszerét. A gyere-
kek kezükbe vehették a régi idık dokumentumait, 
ismerıs nevek után kutatgathattak például az 1868-
as körösladányi református anyakönyvben.  
A programok között szereplı családfakészítés bemu-
tatása keltette fel leginkább a gyerekek érdeklıdését, 
akik befejezésül gazdag kép- és iratdokumentumok-
kal kísért elıadást hallgattak meg, „Az 1956-os forra-
dalom Békés megyében” címmel.  

Hírek az iskolából 
 

Velünk szórakoznak…. 
 
 Fiatalság – bolondság. Így tartja a közmondás, és mint a régi 
közmondások, ez is aktuális a mai napig. Körösladány város szórako-
zási lehetıségeit számba véve, rendıri szemmel egy jelentıs rendez-
vény emelkedik ki, a hétvégi – péntek és szombat éjszakai – szóra-
kozási lehetıségek, köznyelven diszkók. Városunkban gyakorlatilag 
három helyen lehet zenés szórakozóhelyet találni, illetve a kisebb – 
hétköznapokon egyszerő kocsmaként mőködı – vendéglátó-ipari 
egységekben lehet szórakozási lehetıségekre lelni.  
Több év tapasztalata azt bizonyítja, hogy a hétvégék - mint minden 
magyar kistelepülésen – általában a fiatalok feszültség-levezetıi, a 
szórakozóhelyeken elvétve találni húsz-huszonöt évesnél idısebb 
személyt. A hatóságokat állandó kritika éri ezen szórakozóhelyek 
mőködésével kapcsolatban. Túl hangos zene, túl sok szemét, egye-
bek. Ugyanakkor ezeken a – teljesen jogos – kritikákon csak a szóra-
kozóhelyek és a szórakozási lehetıségek teljes átvilágítása és min-
den oldali megvizsgálása után léphetünk túl. 
Sajnos, egyre inkább az a tapasztalat, hogy a körösladányi szülık is 
úgy gondolják, hogy gyermekük a 14. életévét betöltve alkalmas 
arra, hogy meg tudja különböztetni a helyeset a helytelentıl, illetve 
a szülıi intelmekkel megfelelıen felvértezve indul neki a hétvégi 
bulizásnak. Néhány ritka esetet kivéve ez a szemlélet egyáltalán nem 
helytálló! Egy tizenéves – a szakirodalom szerint is – nem látja át 
teljesen a helyes viselkedés mikéntjét, a tinédzserkor alapvetı sza-
bályai szerint él, azaz próbálja a korlátokat feszíteni, nyújtani. Míg a 
szülı otthon alszik, megnyugodva, hogy gyermeke megfelelıen fel 
van vértezve erkölcsileg, – és persze anyagilag is -  addig tapasztal-
ható, hogy a helyzet városunkban is kezd riasztó képet ölteni. 
A többszöri és visszatérı ellenırzés tapasztalata az, hogy a 
körösladányi éjszakában túlnyomó többségében tizenéveseket talá-
lunk, valamint, hogy a szülık a hatósági jelzések ellenére is csak azt 
az elvet vallják, hogy gyermekük a megfeszített iskolai napok után 
megérdemli, hogy kieressze a gızt. Nos ez a „gız” általában a Petıfi 
téren és környékén – járdákon, buszmegállókban, egyéb helyeken – 
anyagiasul, felfedve az esti vacsora egy-egy nem kellıen megrágott 
részletét. Kukák, kisfák, jelzıtáblák és egyéb, az utcán fellelhetı és 
mozdítható tereptárgyak sínylik meg a fiatalok feszültségeit. Persze 
sokan mondhatják, hogy ez mindig is így volt, és hogy megfelelı szó-
rakozási lehetıségek híján, muszáj a gyereket elengedni. Másrészrıl 
a fiatalok közötti találkozási pontok hiánya is ebbe az irányba szorít-
ja a szórakozási lehetıségeket. 
A Szeghalmi Rendırkapitányság idén is hajtott végre különbözı el-
lenırzéseket a szórakozóhelyeken, nemegyszer jegyzıi, fogyasztó-
védıi, vagy egyéb hatósági közremőködéssel. Több esetben került 
sor ittas fiatalkorúval szemben biztonsági intézkedésre, – hazaszállí-
tásra – de az italfogyasztás körülményeinek megnyugtató tisztázása 
sokszor szinte lehetetlen. Az idısebbek nemegyszer kínálják a fiata-
lokat alkohollal, sıt az egyre jobban elterjedı házibulik alaphangula-
ta minden esetben az otthon elfogyasztott alkohol hatására a szóra-
kozóhelyeken ér a tetıfokára. 
Az ünnepek közeledtével a rendıri ellenırzések sőrítését tervezzük, 
melybe – az idei év pozitív tapasztalatai alapján – ifjúsággal foglal-
kozó szakértıket is bevonunk. Szeretném felhívni a szülık figyelmét, 
hogy jobban figyeljenek a fiatalokra, ne meglepetésként érje ıket, 
ha az éjszaka folyamán gyermekükkel állít be a rendırjárır, aki per-
sze „csak a rendır szerint ittas, és különben is reggelig el lett enged-
ve”. Minden ilyen esetben további hatósági lépésekre kerülhet sor, 
hiszen a fiatalok szellemi fejlıdése prioritás kell, hogy legyen. 
Ezúton szeretném megköszönni az idei évben a rendırség munkáját 
segítıknek az áldozatkészségüket.    
A város lakóinak kellemes ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok. 
                                       
                                                  Dajka Imre r. tzls. KMB csoportvezetı 
 
(A fenti írást vitaindítónak szántuk. Kérjük olvasóinkat –szülıket, 
gyerekeket-, hogy véleményüket írják meg szerkesztıségünknek, 
melyeket következı lapszámunkban megjelentetünk.) 



 A 47-es út  állapotáról                                      
az új  buszvárók  ürügyén 

  
 Mint legutóbbi számunkban is hírt adtunk róla és 
kisvárosunk lakói is örömmel szembesülhettek vele, 
Körösladány város önkormányzata sikeresen vett részt 
a „Tömegközlekedéshez kapcsolódó akadálymentesített 
buszmegállók felújítása, építése, környezeti rendezése” 
címmel meghirdetett pályázaton. Ennek eredményeként 
készült el az a 6 pár buszváró, mely az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával a SWIETELSKY Magyarország Kft. 
kivitelezésében valósult meg.     
 A bruttó 48,4 milliós beruházás  ünnepélyes átadására 
november 23-án került sor, melyen a meghívottak kö-
zött szerepelt Virág Mihály úr a Magyar Közút KhT   te-
rületi igazgatója.  
A sajtótájékoztató keretében     lapunk nevében Virág 
úrnak tettem  fel kérdést. Konkrétan arról érdeklıdtem, 
hogy a 47-es út észak-békési szakaszán - mely már 
most, a tél elıtt egyre rosszabb és egyre balesetveszé-
lyesebb—a közeljövıben várható-e felújítás? Az igazga-
tó úr válaszában elismerte, hogy a kérdéses útszakasz 
felújítása idıszerő lenne és annak elmaradása  forráshi-
ányon múlik. Ugyanakkor azt is közölte, hogy egy, a 
napokban beadásra kerülı pályázat sikere esetén a Bé-
késcsaba és megyehatár közötti rész leginkább baleset-
veszélyes szakaszain nagyobb, egybefüggı kátyúzással 
kívánnak javítani.  A teljes megoldást a 47-es út további 
- elsısorban EU-s pénzeszközök bevonásával történı - 
felújítása jelenthetné.  

-  November 21-én Gyöngyösön tartották a Ma-
gyar Kyokushin Karate Szervezet ez évi Után-
pótlás Magyar Bajnokságát.  
A Senshi SE körösladányi versenyzıi közül 
aranyérmet szerzett és ezzel kor- és súlycso-
portjában utánpótlás magyar bajnok lett Papp 
Dániel. Papp Dóra ezüst, míg  Kántor László, 
Nyilas Viktor, Agárdi Terézia Amanda és         
Agárdi László bronzérmet szereztek. 
 
- Több évi megszakítás után ismét a Békés Me-
gyei Labdarúgó Bajnokság elsı osztályába ju-
tott fel a Körösladányi MEDOSZ SK labdarúgó 
csapata. A felnıtt együttes a 2009/10-es baj-
nokság eddig lejátszott 15 ıszi és két, a ta-
vaszról elırehozott találkozóján 50%-os telje-
sítményt elérve, 24 pontot szerzett. Ezzel a 16 
csapat között a 10. helyen várja a tavaszi foly-
tatást. Csapatunk eddig 7 mérkızést nyert, 
ugyanennyi találkozót vesztett, míg három al-
kalommal játszott döntetlent. 26 lıtt góljára 
21 válasz érkezett. A csapat legeredményesebb 
góllövıi Novák Roland és Bakos József voltak 
10-10 találattal.   
Az ifjúsági együttes eddig 15 pontot szerzett 
és  ezzel jelenleg a 13. helyen tanyázik. 
 
Forrás: www.korosladanymedoszsk.gportal.hu 

 Éppen tizenöt esztendeje, 1994. november 12-én, 
73 éves korában halt meg Körösladány utolsó grófja, 
Meran János. Rá az idısebb és a középkorosztály mint 
kortársra, tisztelettel emlékezik vissza. A fiatalabb gene-
ráció számára azonban már csupán történelmi emlék az 
alakja, és nem mindennapi életútja. 
A Meran család alapítója Mária Terézia királynı unokája, 
Habsburg-Lotaringiai János osztrák fıherceg volt, aki 
1827-ben nıül vette egy postamester leányát, Plochel 
Anna Mária Jozefát. A rangon aluli házasságkötés miatt az 
1844-ben napvilágot látott fiukat gróf Meran Ferenc Lajos 
néven anyakönyvezték. Lamberg Terézia grófnıvel kötött 
házasságot, melybıl hét gyermek született. Közülük gróf 
Meran János az unokatestvérével, báró Wenckheim László 
unokájával, Lamberg Ladiszlája grófnıvel lépett frigyre, 
aki a báró Wenckheimek 1913-as férfiágon történt kihalá-
sa után megörökölte a három községre kiterjedı 
körösladányi uradalmat. A tíz gyermekük közül csak az 
ifjabb János költözött Magyarországra, aki az elsı világ-
háború után vette át a Békés megyei családi birtok keze-
lését. Almásy Ilona grófnıvel kötött házasságából két 
leány, Ilona és Mária, illetve közbülsıként Körösladány 
legifjabb grófja, Meran János született 1921. október 14-
én. Ennek emlékére ekkor ültették a település határában a 
kocsányos tölgyesekbıl álló, 2,5 hektáros ún. János-erdıt, 
amit 1994-ben telepítettek újra. 
Az elemi iskolát Körösladányban végezte. Tanítói Radnai 
Józsefné és Ternyei Lászlóné voltak. A középiskolát Sze-
geden kezdte,  a Bécs melletti Karlsburgban folytatta, de a 
hitleri annexió (Ausztria német bekebelezése) után Pé-
csett fejezte be. Két éven át volt a közgazdasági egyetem 
hallgatója, amikor 1942-ben katonának hívták be Debre-
cenbe a fogatolt tüzérekhez. 1944-ben a kárpátaljai fron-
ton szolgált. Fogságba esett s Grúziába szállították.   

1948-ban még a köztulajdonba vett kastélyukba tért visz-
sza, ahol meghagytak a családja számára három szobát. 
Röviddel késıbb azonban a volt ispáni lakba kellett köl-
tözniük. Mindenébıl kifosztottan ı is munkába állt. Elıbb 
a vasútállomáson volt cukorrépa-berakodó, majd a föld-
mőves-szövetkezetnél (FMSZ) zsákoló, a rizstelepen kubi-
kos, utóbb téglagyári munkás. 1951-ben Kaposvárott vég-
zett könyvelıi tanfolyamot, ami mellett rakodóként a cu-
korgyárban dolgozott. A neve gyakran került a dicsıség-
táblára. Hazatérve, 1952 és 1956 között a Körösi ÁG rizs-
telepén volt árasztó. 1957-ben a szülei és testvérei enge-
déllyel telepedtek le Grazban. İ maradt! Mint mondta: 
„Körösladányban voltak a pajtásaim, ide kötött az éle-
tem”. A döntése után ismét a téglagyárban talált munkát, 
ami után újból az FMSZ következett, ahol rakodóként al-
kalmazták. 
A polgári származású Farkas Ilonának 1949-tıl udvarolt, 
akit csak 1960-ban vehetett feleségül. A „grófnévá lett” 
tanácsi dolgozót rövidesen meg is rágalmazták 5 forint 
elsikkasztásával, de a bíróság fölmentette.  
1963-ban került a Körösladányi Metakémiához. Kezdetben 
mint fizikai dolgozó, késıbb már mint laborvezetı tényke-
dett. 37 éves munkaviszony után 1982-ben ment nyugdíj-
ba. Szők két hónap után elvesztette gyógyíthatatlan beteg 
feleségét. A késıi házasság következtében gyermektele-
nül maradt, katolikus vallása mellett kitartó Meran János 
ideje nagy részét 1968-tól ismét a vadászatnak, a horgá-
szatnak szentelhette. Többször ellátogatott a külföldön 
élı testvéreihez, rokonaihoz, akik marasztalása ellenére 
mindig visszatért Körösladányba, ahol haláláig úgy élt, 
hogy minden idıben Ember tudott maradni.  
Gróf Meran János 2003-ban elsıként kapta meg a 
„Körösladány Posztumusz Díszpolgára” címet.                                                                              
                                                                    (Kazinczy István) 

SPORTSOROK 

A történelmi alakká váló Meran Jánosról 



Iskolafelújítás 
Öröm-türelem-megértés-együttmőködés 

 Sokan nem hitték el, hogy megérjük azt a napot, amikor a 
régen áhított iskolafelújítás elkezdıdik. Mára már a szkeptikusok is 
megnyugodhattak, ÉPÍTKEZÜNK!!!!!  
Nagy érdeklıdéssel figyeljük naponta a változásokat. Szinte 
„megszállták” a munkások az emeletes épületet, reggeltıl estig 
sokan dolgoznak, köztük helyi szakemberek is. Készülnek a vezeté-
kek; a központi főtés; a folyosókon a padlófőtés; az ablakok, ajtók 
áthelyezése és cseréje; a falak bontása és építése az új funkcióknak 
megfelelıen; a tantermekben a digitális táblák fogadásához az 
internetleállások. Természetesen a legnagyobb változásokat az új 
építés és átalakítás jelenti: az ebédlı bıvítése a belsı terek össze-
nyitásával, a külsı fal építésével nagyon látványos, ennek eredmé-
nyeképpen végre egyidıben a 60 fı helyett 120 gyermek ebédelte-
tésére lesz lehetıségünk. Modern építészeti megoldással, érdekes 
hullámos külsı fallal és sok-sok kicsi kerek ablakkal, nagy üvegfelü-
letekkel, belsı oszlopokkal reprezentatív helyiséggel gazdagodik a 
település, mely a városi rendezvények méltó helyszíne is lehet. 
A tetıtér kialakítása okozott néhány meglepetést, hiszen a mennye-
zet megbontásakor szembesültek azzal az építık, hogy meg kell 
erısíteni a födémet ahhoz, hogy alkalmas legyen az új funkciójára. 
Az építık a legkorszerőbb gépek segítségével rövid idı alatt megol-
dották a nehéz feladatot. Örömmel figyeltük a mixerkocsik érkezé-
sét, a betonpumpa „csápját”, és a jól szervezett, összehangolt mun-
ka eredményeképpen a 63 m3 beton egy délelıtt a tetıtérbe került.  
A következı napokban a belsı munkák mellett a kívülrıl is látvá-
nyos munkafázisok következnek. Ha az idı engedi, elkezdıdik a 
tetı cseréje, a fa ablakok korszerő, a hıszigetelés szempontjából is 
fontos mőanyag ablakokra cserélése, a fıbejárat átépítése, egyben 
a lépcsıház átalakításával. 
 Arra számítottunk, hogy az öröm mellett a napi munka és az 
építkezés sok kellemetlenséggel is együtt járhat majd, de eddig az 
idı is kegyes volt hozzánk és az „együttélés” is kedvezıen alakult. 
Minden második kedden megbeszélést tartunk, ahol részt vesznek 
az építık, a beruházó önkormányzat, a lebonyolító és az iskola kép-
viselıi. Minden apró részletre kiterjedıen egyeztetjük a következı 
hetek feladatait, az elképzelések és a tervek összhangját, a felme-
rült problémákat. Eddig mindenre fogadóképes, alkalmazkodó, a 
lehetıségeken belül az igényeinket kielégítı együttmőködést ta-
pasztaltunk. 
 Apróbb-nagyobb átmeneti problémák után kezdjük meg-
szokni az oktatási helyszínek megváltozását, a mővelıdési házba 
való átjárás kényelmetlenségét és a kastélyépület zsúfoltságát. Az 
iroda maradhatott csak az emeletes épület földszintjén. A hangos 
fal-, beton- és burkolatbontás néha okoz egy kis fáradtságot, fejfá-
jást esténként, de mindig arra gondolunk, hogy megéri a kényel-
metlenséget, hiszen gyönyörő épületet kapunk cserébe. Lehetısé-
günk van a munkálatok figyelemmel kísérésére, így minden pénte-
ken megtekintjük a változásokat. Nagy izgalommal és érdeklıdéssel 
figyeljük a fejleményeket, már látjuk a megismert és sokat nézett 
tervek megvalósulását.   
 Köszönjük a gyerekek, a nevelık, a dolgozók és a szülık 
türelmét, megértését, mellyel a munkálatok kényelmetlenségét 
fogadták és élik át naponta. A balesetek elkerülése érdekében vi-
szont új intézkedést is kell tennünk: reggel 7-8-ig és délután fél 4-
4-ig táblát helyezünk ki a konyha utáni szakaszra, innen csak a 
dolgozóink, a beszállítóink, az építık és az itt lakók haladhatnak át. 
KÉRJÜK NE HOZZÁK BE AUTÓVAL A GYEREKEKET A KASTÉLYIG, 
mert a ködös, esıs, havas, csúszós idı beálltával a kerékpárok, 
autók, teherautók között csúszkáló gyerekeinket még nagyobb ve-
szélynek tesszük ki! Megértésüket köszönjük.  
 Az ütemterv szerint az emeletes épületnek 2010 márciusára 
kell elkészülnie. Utána következik a kastély, melyet 2011 tavaszán 
szeretnénk teljes egészében felújítva birtokba venni. Addig még 
többször fogunk beszámolni az építkezés fejleményeirıl az újság 
oldalain is, hogy együtt örülhessünk iskolánk szépítésének, és an-
nak, hogy a befejezés után a gyerekek korszerő körülmények között 
tanulhatnak. 
                                                 Tiszainé Rudner Judit igazgató 

ÉVFORDULÓ  
 
 145 évvel ezelıtt, 1864. november 17-én született 
Debrecenben, és 75 éve, 1934. június 2-án halt meg 
Körösladányban TÓTH  JÓZSEF  református lelkész.  
Középiskolai tanulmányait 1884-ben szülıvárosában fejezte 
be, teológiai végzettséget ugyanott 1888-ban szerzett. Pá-
lyáját köztanítóként kezdte, majd 1890-ben Kisújszálláson 
egy évig ideiglenes tanári állást kapott. Ezután Székelyhídon, 
majd Bihardiószegen káplán, 1892-tıl pedig Nagyváradon 
hitoktató és segédlelkész lett. Ott szerkesztette az 
„Ébresztı” c. református egyházi néplapot, és munkatársa 
volt a „Nagyvárad” címő politikai napilapnak. 1898-ban 
Körösladányba helyezték, ahol elfoglalta lelkészi állását.        
A „Szeghalom és Vidéke” c. újság alapítója és szerkesztıje 
volt. 1918-ban megszervezte a helyi Nemzeti Tanácsot.        
Az 1920-as években az egyházmegyei lelkészegylet elnöké-
nek választották meg, 1927-tıl haláláig zsinati póttagként is 
tevékenykedett.  
Körösladányban élénk társadalmi életet élt; igazgató-
lelkésze volt a Református Nıegyletnek és éveken át ellátta a 
Társaskör, valamint a menhelyi telep bizottságának elnöki 
teendıit. Aktív tagja volt Békés vármegye törvényhatósági 
bizottságának és a község képviselıtestületének.   
Irodalmi jellegő munkássága is számottevı. „Az unalom órái-
ban” címmel vallásos tárgyú elbeszéléseket írt. 1908-ban 
Mikszáth Kálmánnak küldött levelében verseit a Vasárnapi 
Újságban való közlésre ajánlotta fel.  
Tóth József levele Mikszáth Kálmánhoz: 
„Nagyságos Mikszáth Kálmán Úrnak,   
a Vasárnapi Újság Szerkesztıjének, Budapest 
       
  Nagyságos Uram! 
 A mellékelt versek elolvasása elıtt szíveskedjék e 
kísérı sorokat tekintetbe venni, s úgy gyakorolni szigorú 
kritikát a küldemény felett. 
Tíz éve vagyok lelkésze egy nagy gyülekezetnek. Káplán ko-
romban Nagyváradon, Iványi Ödön és Sas Ede mellett voltam 
hat éven át az általok szerkesztett >Nagyvárad< 
belmunkatársa. Öt éven át szerkesztettem egy népszerő re-
formátus néplapot >Ébresztı< címen. Tagja vagyok a Bihar 
megyei Szigligeti Társaságnak. Jelent meg több kisebb dol-
gozatom mellett >Unalom óráira< címmel egy szépirodalmi 
munkám, s >Gileád balzsama< címmel egy imakönyvem. 
Jelenben több vidéki egyházi lapok közt a Szabolcska Mihály 
által szerkesztett Téli Újságnak és a dr. Ferenczy Gyula által 
szerkesztett Debreceni Protestáns Lapnak vagyok dolgozó 
társa. 
Ezen szerény vidéki körben dolgozás után most egy nagyobb 
egyházi verses munkát akarok kiadni >Bibliai képek< cím-
mel, melybıl elıleges mutatványt a fent jelzett egyházi lapok 
már közöltek, s folytatólagosan most is közölnek.  
Mielıtt azonban a kiadásra végleg elhatároznám magamat, 
engedje meg, hogy a mellékelt versekre bírálatát kikérjem. 
Súlyt helyezek erre; úgy pedig, hogy kedvezıtlen bírálat ese-
tén ki se adom könyvemet, melybıl már 10 ívre való pedig 
készen van. Az esetre, ha e versek a >Vasárnapi Újság< szín-
vonalát elérik, szíveskedjék valamelyiket közölni. 
Remélt elnézését kérve soraimért, vagyok kiváló tisztelettel: 
    Tóth József ref. lelkész 
Körösladány, 1908. május 4. 
 
Hogy Tóth József lelkipásztor Mikszáth Kálmánhoz írott sorai 
meghallgatásra találtak-e, és a nagy író leközölt-e a versek-
bıl, s hogy egyáltalán milyen versekrıl van szó (és hogy azok 
hol vannak most ?), errıl – sajnos – nincs tudomásunk. 
 
    Egyéb mővei: Te vagy az az ember … (Böjti prédikációk, 
Nagyvárad, 1893.) Gileád balzsama (Imakönyv magánhasz-
nálatra, Nagyvárad, 1897.) Keresztelési beszéd a gyomai 
templom százados emlékünnepén (Mezıtúr, 1914.) 
Erıs vár nekünk az Isten  (Emlékfüzet a reformáció 400 éves 
jubileumára,  Szeghalmi Gyulával, Mezıtúr, 1917.) 
                                                 
               Turbucz Zoltán 



   Településünk az évszázadok során többször is (több 
okból) elpusztult, elnéptelenedett. Az 1700-as évek 
elején történt „újkori betelepülés” után a lélekszám 
folyamatosan emelkedett. Mária Terézia uralkodásá-
nak kezdetén már véget ért az 1738-1740. évi pestis-
járvány, amely szerte az országban rengeteg áldoza-
tot követelt, Körösladányban is több mint 200 ember 
halt meg ekkor. A pestis a humanitárius katasztrófák 
„állatról emberre terjedı” csoportjába tartozik, és a 
XIV. századtól rettegtek tıle a kontinensen. 
   Körösladány a pestisjárvány után fejlıdésnek in-
dult, bár 1821-ben nagy pusztulás történt. Akkori 
feljegyzés szerint: „Ezen Aprilis hólnap 6 dik napján 
délután 12 és 1 óra között ezen Ladány Helységének 
déli oldalán éppen a mészárszék mellett a Körös part-
ján lévı Nánási Sámuel nevü embernek kaszállója, 
vagy takarmánya irtóztató déli szélbe és zivatarba 
meggyulladván s a legnagyobb sebességgel Helysé-
günk közepén keresztül menvén, s 200 házakat ’s egy 
nehány házakhoz tartozó istállókat porrá tévén, ezen 
ítéletnek alkalmatosságával következendık vesztet-
ték el életüket: kik is a következendı napon énekszó-
val kivitetvén, eltemettessenek.” Ezután a tőzvész 
áldozatainak neve olvasható: egy 56 éves özvegyasz-
szonyé, egy 32 esztendıs fiatalemberé és egy három-
éves kisfiúé. 
  Ennek a nagy tőzvésznek az emlékét verses krónika 
is megörökítette, melyben a többi között ez is olvas-
ható: 

  „Prédikátor kvártélyt s a három oskola 
Házat a sebes tőz addig ostromolta, 

     Amíg fel nem dúlta legbelsıbb részeit, 
  Felégetvén a szentegyház edényeit.” 

 
A tőzkár után a ladányiak megsegítésére segélyt 
győjtöttek. A püspök arra kötelezte ıket, hogy elsı-
sorban a paplakot a fiú- és leányiskolát állítsák hely-
re. A következı évben építették a katolikus templo-
mot is. 
   A reformkor kezdetén, 1825-ben már 3300 lakosnál 
is többen éltek Ladányban. Ezt népszámlálási adatok-
ból tudhatjuk, ugyanis még II. József király 1784-ben 
népszámlálást rendelt el, s a következıkben ezt meg-
határozott idıszakonként el is végezték. A korabeli 
ladányi római katolikus és református egyházközsé-
gek halotti anyakönyveibıl kitőnik, hogy az 1820-as, 
1830-as években a faluban évente átlagosan 160-
190 ember hunyt el (ez magas arány 5-6%). Az akko-
ri életkörülmények és higiénés viszonyok miatt gya-
kori és mindennapos volt a temetés. A bejegyzések 
szerint a leggyakoribb halálokok a különbözı népbe-
tegségek: a vízikórság, a kelevény (bırgyulladás, 
népi elnevezése: furunkulus), a hektika ( a 
tuberculosis, a tüdıbaj elnevezése), a himlı (ennek a 
fertızésen alapuló, hólyagos betegségnek sok válto-
zata, fajtája létezett) és a kolera. 
   A cholera asiatica az emésztırendszerben megjele-
nı, a kolera vibrio által okozott  súlyos fertızı beteg-
ség. Lappangási ideje néhány nap. Fontosabb tünetei 
közé tartozik a hányás, a szomjúság, a kiszáradás, 
hasi fájdalmak és a kóma. Hazánkban az elsı járvány 
1831 júniusában jelent meg Budán és Pesten, majd 
az ország keleti felében is. 

   A koleráról elıször az 1830-as Körös-árvíz után egy  
évvel olvashatunk a körösladányi református egyház-
község egyik jegyzıkönyvében (részlet –  eredeti, 
betőhív közlésben): „Rövid jegyzés ezen 1831. esz-
tendıben uralkodott Cholera nyavalyáról. Eredeti 
hazája, mint mondják Ásia volt, aholis minek utána 
számos tartományokat fel járt, az Északi Ásiai Musz-
ka birodalomba vette magát. Innen által jött az Euró-
pai Muszka Birodalomba (ma: Oroszország) s minden 
szorgalmatos gondoskodása mellett is a Felsıségnek 
kevés idıre a fent említett Muszka Birodalommal ha-
táros Moldva és Oláh országokban (ma: Románia) is 
terjed. A Moldvaiakkal ismét a velek határos 
Máramaros Vármegyei Oroszokhoz jött… a Tiszán le 
jövénn, az egész Hazának belsejébe elterjesztették, 
igy leve több mint száz ezer Ember Hazánkból is 
áldozattja, ki vevén elı szörnyü zászloját 
Tiszaujjlakon.” 
   Alföldi falu lévén, a római katolikus vallású lakosok 
száma kevesebb, de arányaiban ugyanúgy megjelent 
a relatív magasabb halálozási szám. A halotti jegyzı-
könyvek adatai megdöbbentıek: az elızı évben ösz-
szesen 175-en haltak meg a településen, ekkor pedig 
255-en. A kolerában elhunytak száma körülbelül 60 
fıre tehetı, de valószínőleg többen is elpusztulhattak 
a gyilkos kórban, ugyanis nem minden halálokot tud-
tak pontosan beazonosítani. Az akkori szokás szerint 
a halottat azonnal kivitték a temetıbe, a lelkész a 
családtagokkal együtt elénekelt néhány zsoltárt, 
majd az ima után elföldelték a testet. Sokszor napon-
ta több temetést is tartottak. (A temetı helye nem 
azonos a mai temetkezési hellyel: a XVIII-XIX. szá-
zadban az ún. Libádi-kertben hantolták el a halotta-
kat-  a mai, Dévaványai út melletti temetıbe 1858-tól 
temettek.) 
    Az 1831. évi kolerajárvány Békés vármegyében 
mindössze néhány hónapig tombolt, Körösladányban 
októberben-novemberben. A járványt követı évben, 
1832-ben 150 halottat búcsúztattak. 
   A következı kolerajárvány 1849-ben söpört végig 
az országon. Érdemes egymás mellé tenni az 1848-as 
és 1849-es ladányi halotti anyakönyvek által muta-
tott halotti bejegyzések összesített számát: 203 illet-
ve 316. Tehát az utóbbi évben másfélszer annyian 
hunytak el, mint elıtte. (A 316 bejegyzett név között 
szerepel tíz olyan ladányi férfi neve, akik az 1848-49-
es szabadságharcban vesztették életüket: Tar Ferenc, 
Csekı Péter, Pengı Péter, Tóth Ferenc, Fazekas Ist-
ván, Szilágyi József, Botos Imre, Szatmári Sándor, 
Csóka István, Tóth Sándor. Többségük – valószínőleg 
mindegyikük – szántó-vetı ember volt. Rajtuk kívül 
további négy ladányi szabadságharcos esett el.) 
   A kolera Körösladányban 1849 júliusában tombolt, 
de még augusztusban is szedte áldozatait. Összesen 
107 ladányi lakos életét követelte az újabb járvány. 
1850-ben „már csak” 125 embert temetett Kováts 
János római katolikus plébános és Kırösi János refor-
mátus lelkipásztor. 
   Jóllehet kolerajárvány még többször is felütötte a 
fejét az országban (például 1873-ban), ám települé-
sünket ezek közül egyik sem érintette. 
 
                                                       Ujfalusi László 

LADÁNY TÖRTÉNELMÉBİL      

Tőzvész és kolera Körösladányban 
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Ladány tévé, az Ön televíziója. 
MI HELYBEN VAGYUNK! 

Közérdekő telefonszámok:  
 

Körösladány Város körzeti- és                                          
gyermekorvosainak elérhetısége 

 hétköznapokon 7-15 óráig,                         
sürgıs esetekben: 

 Dr. Kovács Zoltán  
06-30/529-53-93 
 Dr. Téren Tibor 
 06-30/233-90-66  

Dr. Kovács Gábor 
06-30/ 249-09-49 

Orvosi ügyelet (Szeghalom):  
66/371-234  

 Rendırség (Szeghalom):   
 66/371-555 

Ügyeletes rendır 
(Körösladány): 06/30-633-71-98,  

DÉGÁZ hibabejelentés  
(gázszivárgás):                            
06/80-820-141  

 DÉMÁSZ hibabejelentés                                  
(áramkimaradás, közvilágítás):    

06-40/822-000   
Polgármesteri Hivatal, 

Körösladány:  66/474-012 
 Körösladány polgármestere:  

66/474-100 
Csıtörés-ügyelet:  

 66/371-447                                               
Csıtörés 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 

 

Henkel támogatás  
 

  Egyre többször és több helyen találkozha-
tunk olyan – már-már ijesztı – kifejezésekkel, 
mint a globális felmelegedés, az energiakészle-
tek végessége, az állatfajok pusztulása, erdıtü-
zek, vízhiány, energiapazarlás, elszegényedı 
földrészek.  
A téma aktualitása és a benne rejlı lehetıségek 
miatt a Henkel Magyarország 2009-es támogatá-
si programja a fenntarthatóság - téma köré szer-
vezıdött. A környezettudatosságra nevelés leg-
hatékonyabban a gyermekközösségekben való-
sítható meg. A program keretében interaktív is-
meretanyaggal, iskolai és otthoni tesztekkel, 
hétköznapi ötletekkel, életszerő tippekkel adják 
át azt az üzenetet, hogy mindannyian felelısek 
vagyunk, s mindenki tehet valamit a jövıért.  
A fentiekhez kapcsolódóan október 21-én  a 
Henkel Magyarország Kft. nevében Ujhelyiné 
Mojzsis Anna gyárvezetı kedves ünnepség kere-
tében 500.000,-Ft értékben ajándékot adott át a 
körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálatnak, melyet  
Tiszainé Rudner Judit igazgató vett át. Az aján-
dékra szánt összegbıl a tanulók és tanárok kö-
zös döntése alapján energiatakarékos hőtıgé-
pet, mosógépet és  takarékos vízcsapokat vásá-
roltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 


