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3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON                                             
Ladány tévé, az Ön televíziója. 

KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

Ha többet szeretne tudni Körösladányról:      

www.korosladany.hu 

HIRDETMÉNY 
 

Körösladány Város Önkormányzat                                    
Képviselő-testülete az alábbi helyeken                            

és időpontokban 
 

 VÁROSRÉSZ-GYŰLÉST 
 

 tart, melyre minden közélet iránt érdeklődő  
körösladányi lakost meghív. 

 
2009. március 10 -én (kedd) 17.00 óra 

Helye:  Újladányi Óvoda, 
2009. március 12-én (csütörtök) 17.00 óra 
 Helye:  Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház. 

Előadó: Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester                               
                                       

Mindenkit tisztelettel vár  
 Körösladány Város 
Önkormányzata 

 
MEGHÍVÓ 

 
Tisztelettel meghívjuk                          

városunk lakóit 
az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc 
161. évfordulója alkalmából 

rendezendő 
városi ünnepségre. 

 Ideje:  2009. március 15.  
  (vasárnap)  10.oo óra. 

 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

 
Program: 

Köszöntőt mond: 

Farkas Zoltán,  
 Békés megye közgyűlésének alelnöke 

 
Az általános iskola ünnepköszöntő műsora. 
Koszorúzás  Tüköry Lajos mellszobránál. 

 

 



     
    Az Erzsébet királyné emlékmű  avatásáról 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mint arról lapunkban  többször hírt ad-
tunk, Körösladány első köztéri emlékműve, az 
Erzsébet királyné tiszteletére 1903-ban leleple-
zett, s azóta már az enyészetté lett Erzsébet-
emlék közadakozásból történő újraállításának 
időpontja megváltozott.   

Az emlékmű avatására a 14. Körösladányi 
Napok keretében (2009. július 3-án, pénteken) 
kerül sor. Az emlékmű bronz domborműve el-
készült, a talapzat és az oszlop kivitelezésének 
munkálatai rövidesen megkezdődnek.              

Az emlékmű megvalósításáért indult közadako-
zás keretében továbbra is várjuk szíves felaján-
lásaikat, amelyeket az alábbi csekkszámlaszá-
mon lehet befizetni: 

11733065-15344777 
(A befizetési csekk a művelődési házban,           
a könyvtárban és a polgármesteri hivatal     
pénzügyi csoportjánál kérhető.) 
  
                               Köszönettel:  
           Körösladány Város Önkormányzata  

A Mozgáskorlátozottak Békés Me-
gyei Egyesülete, valamint a Bice-
Bóca Alapítvány a Mozgássérült 
Gyermekekért, a fogyatékos em-
bereket ért diszkrimináció elleni 
küzdelem hatékony elősegítése 
érdekében az alábbi tevékenysé-
geket és szolgáltatásokat nyújtja 
jogi, oktatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi, szociális, valamint 
európai uniós szakértőik és esély-
egyenlőségi koordinátoraik közre-
működésével:  
- jogi segítségnyújtás, szolgáltatá-
sok közvetítése, tudatosság növe-
lése, (nyilvánosság és a diszkrimi-
náció által érintettek tájékoztatá-
sa, képzése),  esélyegyenlőségi 
koordinátorain keresztül, informá-
ciónyújtás, segítségnyújtás, felvilá-
gosítás, konzultáció fogyatékos-
sággal élő személyekkel, család-
tagjaikkal és szervezetekkel, diszk-
riminációs esetek felvétele, közre-
működés és közvetítés a lehetsé-
ges megoldások, a diszkrimináció 
megszüntetése érdekében. 
Fogyatékos személy nem részesül-
het hátrányos megkülönböztetés-

ben, rá nézve sérelmes elbírálás-
ban, kirekesztésben, fogyatékossá-
ga miatt nem lehet korlátozott a 
más emberek számára elérhető 
közjavakhoz való hozzáférésben. 
Várjuk azoknak a fogyatékossággal 
élőknek a jelentkezését, akiket 
diszkrimináció ért az egészségügyi 
ellátás, a szociális ellátás, a foglal-
koztatás, oktatás terén, valamint 
nem biztosított számukra a hozzá-
férés különböző szolgáltatásokhoz. 
Hívásaikat az alábbi telefonszá-
mokon fogadják koordinátoraink, 
és munkatársaink: 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete 5600 Békéscsaba Köl-
csey utca 27. Tel/fax: 66/439-968 
Programvezető: Czeglédiné Kovács 
Ágnes Koordinátor: Bende Irén   
Tel: 66/642-964 
Email: beiren@freemail.hu 
Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássé-
rült Gyermekekért 5000. Szolnok            
Czakó Elemér út  8/a 
Tel: 56/522-062 Fax: 56/342-375 
Programkoordinátor: Nagy Gábor 
Esélyegyenlőségi programkoordi-
nátor: Nász Margit 

LÉPÉSEK A DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN  ISKOLAI MESEMONDÓ 
VERSENY  

2009. február 16-án került megren-
dezésre az általános iskola ez évi 
alsó tagozatos mesemondó verse-
nye. A gyerekek idén is rendkívül 
változatos mesevilágot vonultattak 
fel a könyvtárban lezajlott verse-
nyen. A zsűri a négy évfolyamot 
külön értékelte.  
Helyezettek:  
1. évfolyam:  
    I. Sánta Boglárka  
  II. Szurgent Kimberli                                            
 III. Fekete Anett. 
2. évfolyam:  
   I. Lánczi Máté   
  II. Ujfalusi Boglárka   
 III. Mezei Beatrix,  Almási Enikő.   
3. évfolyam:  
   I. Turbucz Ákos           
  II. Bartha Nikolett  
 III. Marton Bettina.                           
4. évfolyam:  
I. Kanalas Anikó           
II. Szatmári Krisztina,  
     Ujfalusi Ágnes   
III. Nagy Bernadett. 
A helyezetteknek és a felkészítő 
tanítóknak gratulálunk! 



 Körösladány Város Önkormány-
zata 2009. február 16-i testületi ülésén 
tárgyalta meg és fogadta el a város  idei 
költségvetését. 
Annak összeállításakor fő törekvésének 
tekintette, hogy elfogadható szintű 
forrást biztosítson az alapellátásba 
tartozó intézmények és az intézmé-
nyekhez nem  köthető  szakfeladatok  
számára, továbbá a saját erő megte-
remtését a tervezett beruházásokhoz 
illetve további pályázatokhoz. 
Az önkormányzat a 2009-es évben 
összességében 1.446.488 e/Ft bevé-
tellel számolt, így kiadásait is ekkora 
összegre tervezhette. Az önkormány-
zat idei működéséhez eredeti bevételi 
tervében hitelfelvételt nem tervezett. 
Saját bevételi terve az előző évhez 
képest várhatóan 109%-ra emelke-
dik. 
Az önkormányzat kiadásai között a 
személyi juttatások az előző évhez 
képest 15.597.000,- Ft-al csökkentek. 
Ez annak a folyamatnak az eredmé-
nye, mely a 2008-ban lebonyolított, de 
hatását csak 2009-ban megjelenítő lét-
számmal kapcsolatos intézkedések je-
lentettek. Itt került kimutatásra az „ Út 
a munkához” program keretében átala-
kított közhasznú foglalkoztatás tervezé-
se is. (E program keretében 2009. évben 
az önkormányzat statisztikailag (éves 
átlagban) 100 főt tud folyamatosan fog-
lalkoztatni. A költség 95%-át megtérítik 
az önkormányzat részére.) 
Dologi kiadását - önkormányzati szinten 
- a tavalyi év eredeti előirányzatához 
képest 1 %-kal növelheti. Működési 
célú pénzeszközátadásra 300 e/Ft-ot 
tervezett. (Ez a káptalanfüredi ifjúsági 
tábor üzemeltetési költségeinek része.)              
A kistérségi társulás működési céljára 
1.184 e/Ft-ot tervezett. Társadalmi 
szervek támogatása 5.500 e/Ft. (Ebből 
900 E/Ft a BURSA Hungarica ösztöndíj 
saját erő része.)  Az egyházak támoga-
tása 200 e/Ft.  2009-ben  is elkülönül-
ten került  — sportalapként -- a helyi  
sportkör támogatása 3.500.000,- Ft. Ez 
lehetővé teszi a sportkör átlátható fi-
nanszírozását, egyben a különböző szol-
gáltatások – pl. áramdíj, gázdíj, vízdíj 
önkormányzat általi kifizetésének meg-
szüntetését. Az első lakáshoz jutók la-
kásépítési és vásárlási visszatérítendő 
támogatásának összege  5.000 e/Ft. 
Felhalmozási kiadásai közt az új értéket 
létrehozó felújítást és beruházást szere-
peltette, melyekre a képviselő-testület 
korábban már kötelezettségeket vállalt. 
A felhalmozási kiadások között szerepel 
az Erzsébet-királyné emlékmű felállítása 
is. A számvitelileg is beruházásnak mi-
nősülő tételeket a költségvetési rende-
let is név szerint tartalmazza. A dologi 
kiadásokban szerepelnek még további 

beruházás jellegű tételek. Ezek számvi-
telileg nem minősülnek beruházásnak, 
azonban jellegük szerint ahhoz szorosan 
kapcsolódnak, nélkülük nem lehetne a 
b e r u h á z á s o ka t  m egv a l ó s í t a n i 

(szennyvíztársulat fenntartása illetve 
társulati hitel kamata), illetve saját re-
zsis beruházások (kátyúzás, járdázás, 
zöldterület, épület- és iroda felújítások), 
melyben szerepel a központi játszótér 
felújítása, a nem önkormányzati épüle-
teken végrehajtott beruházások támo-
gatása. az első lakáshoz jutók támoga-
tása,  továbbá a komfortérzetet fokozó 
b e r u h á z á s - j e l l e g ű  k i a d á s o k 
(díszkivilágítás, világítás-korszerűsítés, 
állati hullák elszállítása), valamint a 
más önkormányzatokkal közös beruhá-
z á s o k r a  á t a d o t t  p é n z e s z k ö z 
(ivóvízminőség-javító program). A 2009. 
évben központilag előírt tartalékot nem 
kellett képezni, ugyanakkor tekintettel a 
bizonytalanságra, a testület 5.000 e/Ft 
tartalékot tervezett az előre nem látha-
tó problémák orvoslására. 
(A napirend tárgyalásakor e tételt több 
képviselő alacsonynak tartotta, ezért a 
testület úgy döntött, hogy a tartalékala-
pot a 2008. évi zárszámadás során vár-
hatóan keletkező pénzmaradványból 
kívánja növeli.) 
Önkormányzati szinten  
- a személyi juttatások a járulékokkal 
együtt összesen : 667 millió forint.  
- dologi kiadások: 272,2 millió forint. 
-segélyek, támogatások: 83 millió forint. 
Az önkormányzat és intézményei sta-
tisztikai átlaglétszáma 349 fő. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költ-
ségvetése 525 ezer forint. 
Az önkormányzat önálló, és részben 
önálló intézményeinek bevételei és ki-
adásai az alábbiakban lett elfogadva: 
- Polgármesteri Hivatal és részben önál-
ló intézményei: 1.259.698 ezer forint. 
(Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjtemények háza 21.985 e/Ft. 

Viziközmű intézmény 35.366 e/Ft.) 
Önálló intézmények költségvetése:  
- Egyesített Szociális Intézmény:      
   279.982 e/Ft. 
- Általános Iskola: 228.851e/Ft. 

- Óvoda:  86.858 e/Ft. 
Körösladány Város Önkormányza-
ta ez évben 402.055 e/Ft-ot terve-
zett beruházásaira, illetve felújítá-
saira: 
- útépítés pályázati saját erő    
   9.000 e/Ft, 
- belvízrendezés pályázati saját 
erő:  7.182 e/Ft, 
- iskola akadálymentesítése                 
   8.064 e/Ft, 
- szennyvízelvezető rendszer II. 
ütem  55.787 e/Ft, 
- tervek készítése későbbi pályá- 
   zatokhoz  3.000 e/Ft, 
- UMVP pályázati saját erő          
   14.400 e/Ft, 
- parókia épület felújítása,       
   8.000 e/Ft, 
- művelődési ház felújítása DAOP 

pályázati saját erő  6.127 e/Ft, 
- informatikai fejlesztés, 2.000 e/Ft, 
- új óvoda építése 2009-es ütem           
   70.607 e/Ft, 
- közösségi közlekedési pályázat.   
   (buszmegálló építés), 8.040 e/Ft, 
- iskola épület felújítása 2009-es ütem    
   168.434 e/Ft, 
- ravatalozó építése 1.000 e/Ft, 
- hulladéklerakó rekultiváció 600.000 Ft, 
- Erzsébet királyné emlékmű állítása   
  500.000 Ft, 
- hivatal felújítása 1.050 e/Ft, 
- járdahálózat és kerékpárút felújítása   
   18.190 e/Ft, 
- városi örökség védelme  6.966 e/Ft, 
- ÖNO épület felújítása pályázati saját    
   erő 300.000 Ft., 
- autóbusz felújítás pályázati saját erő    
  1.000 e/Ft, 
- színpadtechnika pályázat saját erő     
   800.000 Ft. 
- ESZI hálóhely bővítés, terv, önerő       
   6.008 e/Ft, 
- ingatlan, telek, földterület vásárlása   
   5.000 e/Ft. 
 
A fentiekből látható, hogy Körösladány 
Város Önkormányzata a szigorú takaré-
kosság mellett jelentős összegben 
(mintegy 402 millió forint) kíván fejlesz-
teni, beruházni illetve további pályáza-
tok előkészítésére áldozni. Természete-
sen a fenti számadatokat a bel– és kül-
földi válságból származó nehézségek 
hátráltathatják. Ugyanakkor a testület 
azt reméli, hogy a minden korábbinál 
magasabb összegű költségvetéséből 
optimális esetben a korábbi éveket is 
meghaladó mértékű fejlesztéseket tud 
megvalósítani, illetve további pályáza-
tokban részt venni.  

Körösladány Város 2009. évi költségvetéséről 



M E G H Í  V Ó 
A Körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési 
Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemények 

Háza                     tisztelettel 
meghívja Önt és                          
ismerőseit az 

 Azok a 60-as,                                              
      70-es évek… 
című retrokiállítására. 

 
A kiállítás helye: 

Helytörténeti  Gyűjtemények 
Háza 

 

KÉK HÍREK 
Tisztel körösladányi lakosok!   
Bizonyára sokan észrevették már, hogy a rendőrség 
körösladányi KMB-irodája új, frekventáltabb helyre, a régi 
orvosi rendelő épületébe költözött. Az új helyen 
kifüggesztett fogadóóra-kiírás szerint továbbra is lehet 
keresni a rendőröket bejelentéseikkel. Tájékoztatom ez-
úton is a lakosságot, hogy sürgős, vagy sürgősnek vélt el-
intéznivalójukat, bejelentéseiket továbbra is az ingyene-
sen hívható 107-es, 112-es illetve a 06/30 6337198–as 
telefonszámokon tehetik meg. Amennyiben a helyi ügyele-
tes rendőr nem elérhető, a szeghalmi Rendőrkapitányság 
jelentkezik. Mobiltelefonról, illetve a helyi kábelszolgáltató 
telefonjáról a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság közpon-
ti ügyelete jelentkezik, amely kapcsolja a szeghalmi Rend-
őrkapitányságot. 
Az új irodánál a polgárőrség és rendőrség által közösen 
használt postaláda is található. Várjuk észrevételeiket, 
javaslataikat, vagy akár nem sürgős elintézést igénylő be-
jelentéseiket is. A helyi rendőrök továbbra is személyesen 
elérhetőek a KMB-irodán, de ez feladataiktól függetlenül 
eseti jellegű, ezért a bejelentéseiket ne az irodán tegyék 
meg, amennyiben az sürgős. 
Mint azt sokan tapasztalták, elkészült a jelzőlámpás gyalo-
gos átkelőhely a postával szemben. Némi üzemzavar után 
a lámpa üzemel, ám nagyon sok átkelő, gyalogos és kerék-
páros figyelmen kívül hagyja a biztonságosabb átkelés 
lehetőségét, vagy egyszerűen annak tilos jelzésén halad 
át. Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a kiépített 
gyalogos átkelőket használják, ellenkező esetben a gyalo-
gosok által elkövethető kisebb szabálysértések is – akár 
helyszíni bírsággal - szankcionálhatók! Tény az, hogy az 
elmúlt időszak képviselő-testületi üléseinek egyikén szó 
volt a közlekedés szabályozásáról, ám ezen feladatok még 
nem, vagy csak részben valósultak meg. Baleseti veszély-
forrást jelent például ezen jelzőlámpa mind a gyalogosok-
nak, mind a járművel közlekedőknek is. Ismételten felhív-
nám a figyelmet a közlekedésben való figyelmesebb, sza-
bálykövető magatartásra.  
A gazdasági válság a bűnözőket is érinti, s bár nincs előre-
jelzés – nem is lehet ilyen – arra vonatkozólag, hogy az e 
lapban is sokszor emlegetett besurranó és trükkös tolvajok 
fokozott erőfeszítéseket tennének a tevékenységük foko-
zására, nem árt azért jobban odafigyelni. Mint azt többször 
írtam, ezen személyek évek óta több millió forintnyi kárt 
okoznak a főleg idősekből álló károsultaknak. A tavalyi 
évben is csaknem kétmillió forintot tulajdonítottak el 
körösladányi lakosok sérelmére. Általánosságban elmond-
ható, hogy a sértettek többnyire figyelmetlenek, hanyagok 
voltak, több százezres kézpénzeiket könnyen hozzáférhető 
helyen tartották, illetve a lopást későn észlelték, ami rend-
kívüli módon megnehezítette a felderítést. 
Felhívom továbbá a helyi gazdák figyelmét arra, hogy a 
mezőgazdasági munkákat követően járműveik kerekeit 
tisztítsák meg és csak azután hajtsanak rá az aszfaltozott 
utakra!  A téli időszak ellenére is jellemzővé vált ezen sza-
bálysértés a városban és a kivezető – főleg Gyomaendrőd 
felé – útszakaszokon. A felhordott sár egyébként rendkívül 
balesetveszélyes, mindamellett, hogy jogszabályba ütközik 
(büntethető). 
Továbbra is várjuk a lakosság észrevételeit, bejelentéseit a 
gyanús idegen személyekről, jogszabálysértő cselekmé-
nyekről, hiszen a lakosságnak és a bűnüldöző szerveknek – 
úgy hiszem – közös érdeke, hogy Körösladány egy élhe-
tőbb, biztonságosabb város legyen. 
                              Dajka Imre r. tzls. csoportvezető 

            Horgászgyűlés 2009. 
 

Körösladány egyik legnagyobb civil szervezete, a 
Sebes –Körösi Horgászegyesület január 18-án tar-
totta meg évi rendes közgyűlését a Dr. Asztalos 
Miklós Művelődési Házban.  A rendezvényen részt 
vett Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Körösladány város 
polgármestere is, aki egyébként maga is horgász. 
Szatmári Gábornak, az egyesület elnökének meg-
nyitója után, Barna Istvánné gazdasági felelős szá-
molt be a horgásztársaknak az egyesület vagyoni 
helyzetéről és gazdálkodási eredményeiről, melye-
ket a tagság jónak és eredményesnek ítélt. 
Beinschróth Tibornak, az egyesület titkárának be-
számolója után Vigh Jenő horgásztársunk, az ellen-
őrző bizottság elnöke tette meg jelentését, mely-
ben az egyesület gazdálkodását szabályosnak és 
törvényesnek értékelte.  Az elnökség beszámolójá-
ban  az elmúlt év jelentősebb eseményeit értékelte 
és az idei év terveit ismertette. A tanácskozás beje-
lentésekkel folytatódott, melyeket szokás szerint 
heves felszólalások is tarkítottak.   Ezen hozzászó-
lások egy része erősen kifogásolt egyes halászati 
módszereket, illetve az orvhorgászoknak, az ellen-
őrzések ellenére is fokozódó tevékenységét. A hor-
gásztársak mind a szabálysértőkkel,  mind az orv-
halászokkal szemben sokkal határozottabb fellé-
pést sürgettek. A horgásztársak tavalyi  fogási 
eredménye csupán harmada volt a 2007. évinek. Ez 
is az orvhalászok  elszaporodását mutatja. Az utób-
bi években eddig nem látott mértékű kormorán-
invázió is aggodalomra adott okot, tekintve, hogy a 
több száz fős kormorán- raj - a szó szoros értelmé-
ben - szinte üresre halászta a Berettyótól a Fok-
közi hídig terjedő vízterületet és az alsó folyósza-
kaszt is. A résztvevők ezután a vízpart tisztaságá-
nak megőrzése érdekében újraválasztották a part-
szakaszok felelőseit. A megbízott horgásztársak 
összességében mintegy tizennégy kilométernyi 
partszakasz tisztántartásáért fognak felelni. Az ülés 
végén a Gál cukrászat ajándékaként egy méretes 
márna alakú grillázstorta került kisorsolásra, nagy 
derültséget keltve a jelenlevők között. 
A közgyűlés zárásaként mind a polgármester úr, 
mind a vezetőség jó vizet és görbülő botokat kívánt 
a jelenlévőknek. 

             Holóka Demeter Péter  
             a Sebes –Körösi Horgászegyesület                                      

              horgászmestere 
 



   Az alapítvány már több mint 10 éves múltra tekint 
vissza. Létrehozásának szándékát, mivel én nem 
Körösladányban élek, a saját múltam ismerete nélkül 
nehéz megérteni. Ezért kell néhány dolgot elmesélni 
magamról. 
   Böszörményi Nóra (Dr. Borus Józsefné) vagyok. 
Édesapám Körösladányban volt jegyző, majd 1944 
októberében az Orosz Katonai Parancsnokság rábízta 
a falu vezetését, mivel a  község  elöljárói – az ő kivé-
telével – mindnyájan elmenekültek. Abban a nehéz 
időkben ő irányította a község életét. Édesanyámnak 
szövödéje volt, majd később a Körösladányi Szőnyeg-
szövő Szövetkezetnek volt a vezetője. Ez az általa 
szervezett bedolgozási rendszer akkor sok ladányi 
családnak adott megélhetést.  
   A szüleimtől tehát én mindig azt láttam, hogy má-
sokkal is törődnek, másokra is figyelnek, ahol tudnak, 
segítenek. Ez a szemlélet biztosan befolyásolta egész 
életemet. 
   Körösladányban születtem, itt jártam négy elemit.  
Tanulmányaimat később máshol folytattam, és máshol 
kezdtem  dolgozni is, de a kötődésem a falumhoz -
szüleimen és ismerőseimen keresztül - mindig nagy és 
töretlen volt. Mindig figyelemmel kísértem falum sor-
sát, és a rendszerváltozás után úgy éreztem, talán én 
is tehetek valamit a ladányi emberekért. 
   Először népfőiskolát szerveztem. Ennek keretén be-
lül volt ezüstkalászos gazdaképzés, ifjúsági tábor, 
egész napos előadássorozat a biogazdálkodásról, elő-
adások az alkoholizmusról és annak gyógyításáról és 
még sok egyéb témáról. Sajnos, a rendezvényeken a 
részvétel alacsony volt. Helyi segítséget ugyanis nem 
kaptam, a körösladányi szervezést pedig  Budapestről 
megoldani nem tudtam. Be kellett látnom, hogy nincs 
értelme folytatni a népfőiskola működtetését. 
(Szeretném megjegyezni, hogy a Körösladányi Népfő-
iskola a Magyar Népfőiskolai Kollégium keretén belül 
ma is létezik, csak nem működik, tehát bármikor újra-
szervezhető.) 
   A rendszerváltozás után  néhány évvel már látható 
volt, hogy a vidék egyre jobban elszegényedik, a gye-
rekek továbbtanulási lehetősége csökken. Ez indította 
el bennem azt a gondolatot, hogy egy alapítvány talán 
tudna egy kis segítséget nyújtani ezeknek a gyerekek-
nek. Azért választottam a középiskolás korosztályt, 

mert ők még nem tudnak elmenni dolgozni, ha tanulni 
akarnak, őket még támogatni kell. A szervezést 1995-
ben kezdtem el, és 1996-ban már a bíróság  be is je-
gyezte az alapítványt. Külön köszönettel tartozom a 
Körösladányi Református Egyháznak, személy szerint 
Dienes Sándor lelkipásztornak, aki megengedte, hogy 
az egyház címére jegyeztessem be az alapítványt, és 
elvállalta a kuratórium elnöki tisztét is. Enélkül a ter-
vem nem valósulhatott volna meg. Ezután következett 
a támogatók felkutatása.  A Körösladányból elszárma-
zottaknak közel 90 levelet küldtem szét, ennyi címet 
tudtam megszerezni. Körösladányban szórólapokkal 
próbálkoztam.         A fogadtatás változó volt, de vala-
hogy mégis el tudtunk indulni. 1997-ben már pénzt 
osztottunk, és azóta folyamatosan működünk.  
   Kezdetben csak évente egyszer, később viszont már 
kétszer osztottunk pénzt. A támogatás  összege a ta-
nuló félévi illetve évvégi  tanulmányi eredményétől 
függ. Évente két-három  szociálisan rászoruló, jó ké-
pességű gyermeket a körösladányi iskola tantestülete 
javasol számunkra,  akiket mi a középiskola befejezé-
séig támogatunk.  
   Amennyi a bevételünk, annyit adunk a gyerekeknek.  
A működési költséget kezdettől fogva magamra vállal-
tam, így egyéb kiadásunk nincs.  
2008-ban már 15 tanulónak 423.000,- Ft.-ot tudtunk 
szétosztani. Ez volt a legjobb évünk. Jelenleg sajnos 
ismét csak egyszer tudunk pénzt adni a gyerekeknek, 
mert az önkormányzati támogatás és az 1 %-ból be-
folyt összeg is kevesebb volt a múlt évben.  
   Egyéni támogatóinkon kívül Bojti János polgármes-
tersége óta az önkormányzattól is kapunk anyagi se-
gítséget, és a művelődési házban vagy a múzeumban   
lehetőségünk van rendezvényeink megtartására. Te-
kintettel arra azonban, hogy a legnagyobb bevételünk 
az adó 1%-ból származik, arra kérném a kedves olva-
sót, hogy családjában, környezetében hívja fel a fi-
gyelmet alapítványunkra, ha egyetért célkitűzésünk-
kel! 
Adószámunk: 18376892-1-04.  

 
 

Budapest, 2009.  január 24.                                        
Borusné Böszörményi Nóra                                                  

Tel: 1-326-7476 

A Körösladány Jövőjéért Alapítvány múltja és jelene  

                                                              

 

Körösladányban 13 éve folyik mazsorett oktatás.  
A gyerekek szorgalmának, kitartásának, a szülők pél-
dátlan összefogásának, anyagi áldozatvállalásának,  
az önkormányzat, az általános iskola, a művelődési 
ház és a Körös Művészeti Egyesület pozitív hozzáállá-
sának, támogatásának köszönhetően töretlen a fejlő-
dés. 
A  Körösladányi Körös Művészeti Egyesület mazsorett 
csoportjai sikeres évet zártak. A Dunaföldvári Orszá-
gos Mazsorett Versenyen Mini formáció kategóriában, 
Junior korcsoportban a Margaréta csoport III. helye-
zést ért el. A csoport tagjai: Földi Vivien, Nagy Adri-
enn, Nagy Beáta, Sáfár Csilla, Sárközi Fruzsina, Szitás 
Szabina,  Szöllősi Kitti, Szurovecz Jennifer. 
A Napsugár csoport első szakmai megmérettetésén a 
Nagykállói Országos Ifjúsági Mazsorett  Fesztiválon 
ezüst oklevelet szerzett. A csoport tagjai: Agárdi Teré- 
zia Amanda, Babecz Dominika, Barta Nikolett, Gyön-
gyösi Pamela, Molnár Klaudia, Rövid Júlia,  Skribek 

Adrienn, Szántó Laura, Szegedi Dóra, Szegedi                     
Zita, Tóth Alexa,  Tóth Roberta. 
Franciaország és Görögország után a Zafír csoportból 
Jámbor Zsuzsa, Molnár Edit, Molnár Éva, Sánta Niko-
lett, Szeleczki Erzsébet, Tabi Dóra és Varga Lilla Tö-
rökországban, Ankarában, a VII. Nemzetközi Zene és 
Tánc Fesztiválon  öregbítette térségünk hírnevét.  
Nagyszerű szereplésük eredményeként meghívást 
kaptak Macedóniába, Skopjébe, ahol a hazai 
Megasztárhoz hasonló rendezvény döntőjén léptek fel. 
Műsorukkal -melyet az ottani televízió egyenes adás-
ban közvetített -, nagy közönségsikert értek el. 
Tavasszal a Kristály csoport Nádudvaron, az Országos 
Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon ad számot tudásáról, 
melyre a kislányok lelkesen készülnek. 
                                                                                                           
                                          
                                          Macskinné Pór Erzsébet  
                                                művészeti vezető 

   M A Z S O R E T T  



165 éve, 1844. január 4-én   
Körösladányban született LENGYEL 
BÉLA kémikus. A budapesti műegye-
temre iratkozott be mérnökhallgató-
nak, de tanulmányait a tudomány-
egyetem bölcsészkarán folytatta, ill. 
fejezte be. Than Károly mellé került 
tanársegédnek. 1868-ban állami ösz-
töndíjjal hosszabb külföldi tanul-
mányútra ment. Bunsen és 
Helmholtz mellett dolgozott, 
Heidelbergben szerezte meg dokto-
rátusát. Hazatérése után magántaná-
ri képesítést szerzett és a gyógysze-
részhallgatók kémiai oktatását vé-
gezte. Amikor felmerült a szükséglet, 
hogy a pesti egyetemen második 
kémiai tanszéket létesítsenek, ennek 
professzorává nevezték ki, melyet 
haláláig vezetett. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1876-ban tagjává 
választotta. A Természettudományi 
Társulat vezetésében is aktívan részt 
vett. Tudományos munkásságát a 
gázok színképének vizsgálatával 
kezdte. Szervetlen kémiai kutatásai 
során nagytisztaságú kalciumot állí-
tott elő elektrolízissel, majd abból - 
elsőként - a kalcium-hidrid nevű ve-
gyületet. Vizsgálta a gázok hatását a 
fényképező lemezre. Analitikai kémi-
ával is foglalkozott, számos ásvány-
víz elemzését végezte el. Néhány 
ásványvizünkben elsőként mutatott 
ki argont is.       
1900-1905 között ő foglalkozott Ma-
gyarországon először a radioaktivitás 
jelenségeinek vizsgálatával. Még a 
később nem helytállónak bizonyult 
megállapításai is bizonyítják a tudo-
mány legújabb fejezetei iránti érdek-
lődését. Analitikai és általános kémi-
ai könyvekkel, tudományos és isme-
retterjesztő cikkek sorozatával gaz-
dagította a múlt századvég magyar 
nyelvű kémiai irodalmát.  
Emlékét Körösladányban utca és a 
Wenckheim utcában álló szülőházán 
emléktábla őrzi. 
 
140 évvel ezelőtt, 1869. január 19-
én született Körösladányban LŐWY  
FERENC  hittudós, tanulmányíró, 
műfordító. Teológiai tanulmányait 
Budapesten az Országos Rabbiképző 
Intézetben végezte, majd a berlini 
rabbiképzőben és az egyetemen ta-
nult tovább, ahol megszerezte a filo-
zófia doktora címet. 1894-től 1903-ig   
Nagyatádon volt rabbi, majd Maros-
vásárhelyen status quo főrabbivá 
nevezték ki. Itt megalapította a le-
ánygimnáziumot, a Talmud Tórát és 
a Népkonyhát. Jelentékeny tudomá-
nyos munkásságot fejtett ki. A szent-
írást magyarázó tanulmányokat írt. 
Fő műve, a Bibliai történet a világ 
teremtésétől a birodalom kettésza-

kadásáig (Budapest, 1904, Marosvá-
sárhely, 1922) című tankönyve há-
rom kiadást ért meg. Sok időt fordí-
tott Péchy Simon és a szombatosok 
szektájának tanulmányozására. A 
KZST (Keresztény Zsidó Társaság) 
tagja volt 1909-től. Itt hangzottak el 
előadásai a keleti tudományokról 
(1912), Vámbér Rusztemről (1914), 
a szombatosokról (1920), Ilosvai 
Selymes Péter Ptolemeus király his-
tóriája című énekéről (1930), Jókai 
Mórról (1931), Arany János külföldi 
ismeretlenségeinek okairól (1932), 
az utolsó marosvásárhelyi fejedelem 
beiktatásáról (1935) stb. Ezek az 
értekezések és tanulmányok folyó-
iratokban és a KZST évkönyveiben is 
megjelentek. 1929-től - főrabbiként - 
tagja volt a Zsidó Lexikon Elnöki Ta-
nácsának.  Az  Ardeal-Banat i 
Rabbiegyesület elnökeként igen so-
kat tett az erdélyi zsidóságért. 
Egyéb művei: Péchy Simon ben 
Jochá j  é le te  é s  szen t í rás -
magyarázata (Bp., 1892), A zsidó 
sibylla verseiből (1902-03), Érdekes 
találkozások (1906), Véleménysza-
badság a talmudban (1909), Papi 
hatalom a zsidóságban (1934), Zsidó 
naptár (1938-39) stb. Lefordította 
Max Nordau Doktor Kohn című 4 
felvonásos drámáját (Kolozsvár, 
1920). 
 
90 évvel ezelőtt, 1919. január 23-án 
halt meg   SZENTANDRÁSI  ELEK  
körösladányi református elemi  isko-
lai  néptanító. Mezőberényben szüle-
tett 1862-ben, Szentandrási Pál és 
Szűcs Erzsébet gyermekeként. 
Znióváralján járt iskolába, ott is sze-
rezte tanítói képesítését. Pedagógus 
pályáját Mezőberényben kezdte, ahol 
egy évtizeden keresztül tanított, 
majd Körösladányba került. Itt hu-
szonöt éven át szolgálta a népokta-
tás ügyét. Kiváló szervező volt. Részt 
vett a Hangya Szövetkezet és az OKH 
megalapításában. Felesége Nagy 
Terézia volt (1866 - ?). 
 
  80 évvel ezelőtt, 1929. január 25-én 
halt meg zsadányi és törökszentmik-
lósi  dr. gróf  ALMÁSY IMRE földbirto-
kos, politikus, császári és királyi ka-
marás, a Lipót-rend lovagkeresztese, 
a 14. huszárezred tartalékos hadna-
gya. 1868. február 1-én született 
Kétegyházán. Édesapja gróf ~ Kál-
mán Ignác földbirtokos, titkos taná-
csos (Pest, 1815. szeptember 2. – 
Kétegyháza, 1898. október 28.), 
édesanyja gróf Wenckheim Stefánia 
Mária palotahölgy (Kőszeg, 1837. 
március 27. – Bad Ischl, 1917. októ-
ber 13.) Az édesanya szülei báró 
Wenckheim József és Niczky Mária. 

Jogi és gazdasági tanulmányait a 
kolozsvári, a budapesti és a berlini 
egyetemen végezte. Ezután élénken 
bekapcsolódott Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye közéletébe, vala-
mint a politikai életbe is. 1892-től 
1897-ig szabadelvű párti program-
mal országgyűlési képviselő. 1904 
végén ő vezette a szolnoki monstre-
küldöttséget gr. Tisza István akkori 
miniszterelnökhöz. A főrendiház 
jegyzője, majd 1927-től a felsőház 
reprezentáns alakja volt. Főleg az 
érdekképviseleti szervek kiépítése és 
irányítása körül szerzett érdemeket.  
A  közjogi és törvénykezési, a köz-
gazdasági és közlekedési bizottság, 
valamint a királyi és országos leg-
főbb fegyelmi bíróság tagja, az or-
szágos gazdasági munkás- és cseléd-
segély-pénztár igazgatóságának tag-
ja, a Tisza-völgyi Társulat központi 
bizottságának alelnöke. Előbb Békés 
vármegye főispánja, majd a király 
1906-ban Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye főispánjává nevezte ki. 
Ezen tisztségét 1910-ig töltötte be. 
1923-tól az Országos Mezőgazdasági 
K a m a r a  e l n ö k e  v o l t . 
Pusztaszenttamási birtokán minta-
gazdaságot létesített. Híres volt mé-
nese, mangalica-tenyészete és fésűs-
gyapjas juhászata.   
Felesége hadadi báró Wesselényi 
Kornélia (1870. 12. 05. – 1962), 
anyai ágon az árvízi hajós, báró Wes-
selényi Miklós dédunokája volt. 
Gyermekeik:  
- zsadányi és törökszentmiklósi gróf 
Almásy Dénes (1892–1972). Felesé-
ge  széki gróf Teleki Éva (1893–
1984). 
- zsadányi és törökszentmiklósi gróf 
Almásy Ilona  (1894-1966). Férje 
gróf Merán II. János (1896-1970). 
- zsadányi és törökszentmiklósi gróf 
Almásy Imre (1896-1973). Felesége 
sárvárfelső-vidéki gróf Széchenyi 
Antoinette (1896-1971). 
- zsadányi és törökszentmiklósi gróf 
A lmásy  Már ia  (? -? ) .  Fé r je 
sárvárfelső-vidéki gróf Széchenyi 
Ferenc (?-?). 
Dr. gróf  Almásy Imre, felesége, báró 
Wesselényi Kornélia, fiuk, gróf 
Almásy Dénes és annak felesége, 
g r ó f  T e l e k i  É v a  h a m v a i 
Körösladányban, a katolikus temp-
lomkertben egy közös sírban nyug-
szanak, gróf Merán III. János (1921-
1994) és felesége, Farkas Ilona 
(1924-1982) nyughelye szomszédsá-
gában. Sírjukat a Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság 2006. május 
8-án tartott ülésén a Nemzeti Sírkert 
részévé nyilvánította. (Magyar Köz-
löny, 2006/134.) 
                     Turbucz Zoltán  

Évfordulók nyomában   



Az elmúlt év Aranyvasárnapján tartott  20. Ladányi Kará-
csony minden korábbinál nagyobb szabású és érdeklődést 
kiváltó rendezvényként zajlott le. A programok között a 
kirakodó vásár mellett volt Mikulás-futás, iskolai játszóház, 
a támogatók adományaiból - elsősorban a hátrányos hely-
zetűek részére - pedig 1.500 adag étel került kiosztásra.  
A Ladány tv. a rendezvény keretében kora délutántól késő 
estig tartó  műsorában - egyebek mellett - élőben közvetí-
tette a hagyományos, idén közel három órás karácsonyi 
műsort.  
Városunk karácsonyi hangulatához a bővült díszkivilágítás 
és a művelődési ház előtt felállított karácsonyfa is hozzájá-
rult.  
A rendező Körösladány Város Önkormányzata és intézmé-
nyei ezúton is tisztelettel megköszönik mindazon cégek, 
intézmények, magánszemélyek támogatását, akik bármi-
lyen formában segítették a 2008-as Aranyvasárnapi Ladá-
nyi Karácsony megrendezését. 
A rendezvény támogatói voltak: 
az általános iskola dolgozói, a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, Crispana Patika Bt., Csaba Ferenc, Csala 
Rajmundné, Dienes Sándor, Dr. Kádár Gyula, Dr. Kovács 
Gábor,  Dr. Kovács Zoltán, Dr. Pelcsinszki Boleszláv,     

Dr. Tabi Dezső, Dr. Téren Tibor, Fábián Béláné, Fehér Antal      
(Meta Vasipari Kft.), Fekete Jánosné (Coop ABC),             
Földi   Erika,  Földi János, Franyó János, Füzes TV Kft., Gál 
Péterné, Gara Sándorné, Holóka Péter, a Polgárőrség, 
Homonnai János, Horváth Krisztina, ifj. Fekete László 
(Szeghalom), Ilyés Lajos, Jámbor Lajos, Jámborné Papp 
Gizella, Kardos Károly, Kazinczy István, Kecskeméti Bálint, 
Kiss Béla,  a nyugdíjas klub, Komróczki Gyula, Kovács Imre,       
a könyvtár dolgozói, a Körös Pékség Kft., Kuti Nóra,             
Macskinné Poór Erzsébet, Makra Ferenc,    Marton Lászlóné, 
Mező Zsigmond, Molnár Irén, a művelődési ház dolgozói,       
Nagy Gyula, Nagy Istvánné (Dévaványa), Novákné Nagy     
Mariann, Nyilasné Bak Éva, Ombodi Mihályné, Orosz Zita,   
Papp Károly, Papp Zoltán, Pardi Rita, a Park Étterem, 
Rakovics Henrietta, Sánta Anita, Sas Éva, Selmeczi András,              
Seres Istvánné, a posta dolgozói, Sipos Imre, Somogyi Ta-
más (zöldség-gyümölcs), Szabados Zoltán, Szabó Zoltán 
(Ladány tv), Szabó Jánosné (Széchenyi út), Szabó Szilvia, 
Takács Lőrincné, Tiszainé Rudner Judit, Tolnai Tibor (Box 
Print Kft.), Tóth Ferenc, Tóth Ferencné, Tóth Sándor,       
Tóth Zoltán (Arany Sarok söröző), Török Éva, Turbucz 
Gyuláné, Turbucz Zoltánné, Túri Zoltán,    Varga Mária,  
Varró Edina (fodrász),  Vetési István, Vinnai Krisztina. 

A 20. Ladányi Karácsonyról 

 

 

2009. január 12-én a Tüköry Lajos Általános Iskola IV. 
korcsoportos labdarúgói vettek részt  a Gyulán megtar-
tott megyei Futsal döntőn, ahol végül az előkelő 3. he-
lyezést érték el.  (A ladányi gyerekek a körzeti döntőn 
első helyezést értek el, a elődöntőn pedig a 2. helyen 
jutottak a megyei döntőbe.) 
 -A TÜ-SZI csoport (Tüköry Lajos Ált. Isk., AMI és EPSZ 
alapfok/6. színjáték tanszakos csoportja)  január 17-én 
Sarkadon a "Szülőföldünk, Békés megye" Amatőr Művé-
szeti Fesztiválon szerepelt. A színjátszás, báb, vers- és 
prózamondás ágakban megtartott versenyen a gyerekek 
„Mi legyek?” címmel egy közösen összeállított forgató-
könyv alapján improvizációs jelenetekkel vettek részt. A 
csoport bronz minősítést kapott, aminek a tanulók nem 
igazán örültek. Sass Éva művészeti vezető azonban elé-
gedett volt hiszen a tagok 12- 18 évesek és mivel ez a 
téma mindenkit érdekelt—szerinte növendékei „hozták 
formájukat”.  
- Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a hazafi-
as költészet egyik legszebb alkotását, a Himnuszt. 1989 
óta, mint a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük e napot. 
Január 23-án a Könyvtárban került sor a városi megem-
lékezésre, ahol a közönség egyaránt hallhatott verseket, 
népzenei összeállítást, klasszikus és reneszánsz dalla-
mokat. A műsorban az általános iskola irodalmi tansza-
kának tanulói verseltek, majd Kádár Ferenc tárogatón 
játszott. A műsorban fellépett a Ladányi Lurkók citeraze-
nekar, továbbá a  Leggiero együttes.  
 - Január 31-én az általános iskola művészeti iskolájá-
nak félévzáró társastánc bemutatóját tartották a műve- 
lődési ház nagytermében. A növendékek arról adhattak 
számot, hogy Tímár Krisztián táncpedagógus vezetésé-
vel milyen tánclépéseket sajátítottak el. A szülők és ér-
deklődők nagy elismeréssel és tapssal díjazták a látotta-
kat. A bemutatót a Békéscsabáról és Gyomaendrődről 
érkezett versenytáncosok műsora színesítette.  
- Február 3-án az iskolai Kazinczy szépkiejtési verseny 
eredményei: 5. osztály: 1. Beinschródt Tibor Márk 5.a,   
2.Kokavecz Bettina Kitti 5.a, 3. Szatmári Fanni 
Szimonetta 5.a és Kovács Ilona 5.a.  6. osztály: 1. Sánta 
Bianka Éva 6.a,  2. Kántor Alíz 6.b és Hermeczi Vivien 
6.c.   7. osztály: 1. Kiss Ádám Károly 7.b,  2. Nagy Adri-
enn Daniella 7.a,    3. Sánta Borbála 7.b 

 
8.osztály: 1. Szöllősi Kitti 8.b, 2. Mundrucz Szilvia Ildikó 
8.b,  3. Csatári Dorina 8.a 
- Körösladányban éppen 40 éve rendezik meg az Ifjú 
Zenebarátok Hangversenysorozatot. Az évenként 3-4 
előadásból álló bérletes előadásra legutóbb február 19-
én került sor, ahol a Szegedi Rézfúvós Kvintett adott 
nagysikerű műsort a mindig hálás körösladányi diákok-
nak. Ezúttal a fúvós hangszerekkel ismerkedhettek a 
gyerekek, akik az előadók szerint „remek közönség” 
voltak, így akár máskor is örömmel térnek vissza.  
- Az óvodások és iskolások idén is közös farsangi mulat-
ságot rendeztek február 20-án az általános iskola torna-
termében, ahol az 1-2. évfolyamosok nagy szeretettel 
fogadták a nagycsoportos óvodásokat.  Nyitásként az    
1. a osztály adta elő  a „Farsangi ramazuri” című mese-
játékot, amit mindenki nagy szeretettel fogadott. Ezt 
követően került sor a jelmezes felvonulásra, melyen sok 
érdekes és szép jelmezt mutattak be a gyerekek. Az öt 
legjobb, legötletesebb, legszebb jelmez jutalomban ré-
szesült. A jelmezfelvonulást a 2. c osztályosok táncos 
bemutatója követett.  Kötetlen, szabad programmal 
fejeződött be a mulatság, ahol a gyerekek  játszhattak, 
táncolhattak és a szülők jóvoltából  az asztalon megterí-
tett süteményekből  fogyaszthattak. 
 - Február 21-én szombaton – az  iskola 8.b osztályának 
szervezésében került lebonyolításra a hagyományos 
iskolai farsangi disco. Délelőtt közel 60 alsó tagozatos 
vonult fel ötletesebbnél-ötletesebb jelmezben, míg dél-
után a „nagyok” buliztak a legújabb felvételekre.     
- Február 21-én,  "Inkognito" néven 4 középiskolás szín-
játszós (Kiss Vivien, Kiss Edina, Kardos Margit, Babecz 
Klaudia) részt vett a Debreceni Improvizációs Fesztivá-
lon, ahol 23 csoport közül a 10. helyen végeztek. 
- Mezőberényben a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny területi döntőjén Beinschródt Tibor 
Márk (5.a) III. helyezést, Mundrucz Szilvia Ildikó (8.b) 
II. helyezést, Kozák Ágnes (8.a) III. helyezést ért el. 
- Január 28-án Köröstarcsán kistérségi mesemondó ver-
senyen Sánta Boglárka (1.oszt.) különdíjat, Szurgent 
Kimberli (1.oszt.) 3. ,  Ujfalusi Boglárka (2.oszt.) 3., 
Barta Nikolett (3.oszt.) 2., Turbucz Ákos (3.oszt.) külön-
díjat, Ujfalusi Ágnes (4.oszt.) 3. , Balog Boglárka (4. 
oszt.) 3. helyezést ért el. Szatmári Krisztina (4. oszt.)  
Emléklapban részesült.  
A felkészítő tanárok Sas Éva és Szabó László voltak. 

       C s a k  r ö v i d e n . . .    



KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdekű információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felelős kiadó:  

Dr. Pelcsinszki Boleszláv 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 

CIVILEK TÁMOGATÁSA 

 

Minden adózó számára lehetőség, hogy az előző évi 
személyi jövedelemadójának 1%-át az általa meg-
nevezett, arra jogosult civil szervezetnek utalja. 
Kérjük önöket, hogy 2008. évi személyi  jövedelem-
adójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák a helyi 
egyesületek,  alapítványok célkitűzéseit, munkáját! 
Körösladányban a következő civil szervezetek jogo-
sultak 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 
Adószáma:  18389478-1-04 

 
Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete 

Adószáma:  18373662-1-04 
 

Körösladányi Polgárőr Egyesület 
Adószáma: 18390636-1-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A programokból:  
 

Július 3: Erzsébet királyné emlékmű avatás,  
ünnepi képviselőtestületi ülés, mazsorett műsor 
Dupla Kávé (élő koncert), nosztalgia disco. 
Július 4: sportnap, játszóház, újszülöttek köszön-
tése, autós ügyességi vetélkedő, szabadtéri be-
mutatók, Edda Művek koncert, utcabál a Bibuci 
együttessel,  tűzijáték.  
Július 5: „Vén Márkus” Népzenei Találkozó,                     
rock együttesek  koncertje, „Hatvan csapás”                 
Deák Bill Gyula (élő koncert). 

Közérdekű telefonszámok:  
 

Körösladány Város körzeti- és                                          
gyermekorvosainak elérhetősége 

 hétköznapokon 7-15 óráig, sürgős 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 

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

 Rendőrség (Szeghalom):   66/371-555 
Orvosi ügyelet (Szeghalom):  66/371-234  
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 
Csőtörés bejelentése (Marton László):                            

06-30/339-86-41  
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 

MOZIMŰSOR 
 

2009. március 20.  
(péntek)                                    
19.00 óra:  

VALAMI                  
AMERIKA 2.  
magyar film                          

Belépő: 400,- Ft. 
 

 MOZIMŰSOR 
 

2009. március 27. 
(péntek)                                   

10.00 és 14.00 óra 
Ovi– és iskola mozi                                  

CINCIN LOVAG  
színes szinkronizált                           

amerikai animációs film 
Belépő: 400,- Ft. 


