
 

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK                                             
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA                                                                     

XXI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2010.  SZEPTEMBER  

KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

A Köztársasági Elnök Úr 2010. október 3. napjára írta ki a 
2010. évi önkormányzati választásokat. 
A szavazóhelyiségek címei a településen: 
001 Körösladány Kossuth u. 17.  termelőszövetkezeti iroda 
002 Körösladány Lenkei u.   volt kosárfonó üzem 
003 Körösladány Arany J. u. 16.  központi óvoda 
004 Körösladány Petőfi tér 5.  városi könyvtár 
005 Körösladány Árpád u. 4.  családsegítő központ 
006 Körösladány Bartók B. u. 18. újladányi óvoda 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének lét-
száma az eddigi 13 fő képviselőről 6 fő képviselőre csökkent, 
tehát a szavazólapon összesen maximum 6 fő képviselőt lehet 
választani. 
A szavazás módja: 
- Szavazni csak személyesen lehet. 
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön 
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzék-
ben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a követke-
ző, érvényes igazolványok alkalmasak: 
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, 
könyvecske formátumú), vagy személyazonosító igazolvány 
(kártya formátumú), vagy útlevél, vagy 2001. január 1-
jét  követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) 
és mindegyik felsorolt  igazolvány mellett a lakcímigazolvány 
(lakcímkártya). 
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizott-
ságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazó-
lapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvé-
telekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. 
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben 
kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni polgármester 
esetében 1 jelöltre lehet, megyei lista esetében egy szerve-
zetre, míg helyi önkormányzati képviselők esetében 1 vagy 
több, de legfeljebb 6 jelöltre lehet, a jelölt/szervezet neve 
mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb meg-
jelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. 
- Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a 
borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell 
dobnia. 
Szavazás mozgóurnával:  
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizott-
ság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban 
kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási 
irodától a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól 
kérhet. 
A 2010. évi önkormányzati választáson polgármester-
jelöltként indulnak: 
- Kardos Károly  FIDESZ-KDNP 
    Körösladány, Batthyány u. 32. 
- Kecskeméti Bálint   Független 
    Körösladány, Vasút u. 1/6. 
- Tiszainé Rudner Judit  Független  
    Körösladány, Széchenyi u. 15. 

(Körösladány Város Önkormányzati képviselő-jelöltek 
teljes névsorát a 2. oldalon ismertetjük.) 
 
A Kisebbségi Választáson helyben a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat kerülhet megválasztásra, mely tagjainak száma 5 
főről 4 főre csökkent, tehát a szavazólapon maximum 4 fő 
képviselőt lehet választani. 
Kisebbségi szavazókör: 
003 Körösladány Arany J. u. 16.  központi óvoda 
- Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói jegyzékbe 
2010. július 15-ig kérelmére felvett a helyi választási iroda 
vezetője, 2010. október 3-án részt vehet a települési kisebb-
ségi önkormányzati képviselők választásán. Arról, hogy a ki-
sebbségi választást az Ön településén kitűzték, és a kisebbsé-
gi választáson Ön szavazhat, valamint a szavazás helyéről 
2010. augusztus 19-ig úgynevezett kisebbségi értesítőt kapott 
a választási irodától. Figyelem! Ha lakóhelyéről másik telepü-
lésre költözik, a kisebbségi választói jegyzékből törölni kell, és 
a választáson nem szavazhat és jelölt sem lehet! 
- Szavazni csak személyesen, az Ön lakóhelyén lehet, a ki-
sebbségi szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiségben. 
(Körösladány, Arany J. u. 16. központi óvoda) 
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön 
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a kisebbségi 
választói jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazo-
lására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak: 
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, köny-
vecske formátumú), vagy 
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útle-
vél, vagy 2001. január 1-jét  követően kiállított vezetői enge-
dély (kártya formátumú), és mindegyik felsorolt  igazolvány 
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizott-
ságtól megkapja a szavazólapot és a borítékot. A szavazóla-
pot az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor 
Önnek alá kell írnia a kisebbségi választói jegyzéket. 
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben 
kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 1 vagy több, 
de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elhelyezett 
körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes 
szavazatként nem vehető figyelembe. 
-     Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a 
borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell 
dobnia. 
Kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként indul-
nak: 
- Jakab Tiborné MCF  
    Körösladány, Köröstarcsai út 18. 
- Jakab József  MCF  
     Körösladány, József A. u. 3. 
- Jakab Ildikó  MCF Körösladány,  
     Köröstarcsai út 64. 
- Jónás András  MCF  
     Körösladány, Lenkei u. 20. 

Tisztelt Körösladányi Választópolgárok! 



 
A 2010. évi Önkormányzati választáson  

Körösladányban képviselő-jelöltként  
indulnak: 

- Csala Rajmund Rudolfné FIDESZ-KDNP 
    Körösladány, Méhes tanya 548/2. 
- Földi János   FIDESZ-KDNP  
   Körösladány, Dózsa Gy. u. 45/1. 
- Gál Péterné   MSZP  
    Körösladány, Hunyadi u. 22. 
- Gálfi László   Független  
    Körösladány, Garibaldi tér 4/1. 
- Holóka Demeter Péter Független  
    Körösladány, Fási u. 20/1. 
- Kecskeméti Bálint  Független  
    Körösladány, Vasút u. 1/6. 
- Dr. Kovács Gábor Csaba Független  
    Körösladány, Batthyány u. 34. 
- Dr. Kovács György Zoltán FIDESZ-KDNP  
    Körösladány, Árpád u. 1/1. 
- Kovács Imre   Független 
    Körösladány, Petőfi tér 7. 
- Kristóf András  Független  
    Körösladány, Kinizsi u. 6. 
- Marton László Sándorné Független  
    Körösladány, Nadányi u. 12/1. 
- Mező Zsigmond   FIDESZ-KDNP  
    Körösladány, Vécsey u. 7. 
- Molnár Lajos   Független 
     Körösladány, Széchenyi u. 50/1. 
- Mundrucz Gábor  JOBBIK 
     Körösladány, Lengyel B. u. 26. 
- Nyilas Sándor   FIDESZ-KDNP  
    Körösladány, Fási u. 23. 
- Papp József   JOBBIK  
    Körösladány, Tüköry L. u. 34. 
- Dr. Pelcsinszki Boleszláv Független  
    Körösladány, Tüköry L. u. 12. 
- Petránszki Lászlóné  Független  
    Körösladány, Vécsey u. 30. 
- Rafael Pál   Független  
    Körösladány, Batthyány u. 78. 
- Rakovics Henrietta  Független  
    Körösladány,  Batthyány u. 40/1. 
- Sipos Imre   Független  
    Körösladány, Tüköry L. u. 29/3. 
- Somogyi Imre   FIDESZ-KDNP  
    Körösladány, Virág u. 12. 
- Soós Imre   Munkáspárt  
    Körösladány,   Wenckheim u. 28. 
- Tiszainé Rudner Judit  Független  
     Körösladány,  Széchenyi u. 15. 
- Török Andor András  JOBBIK  
     Körösladány, Baross u. 9/1. 
- Turbucz Gyuláné  Őszikék Ny. E.  
    Körösladány, Lenkei u. 3. 
- Ujfalusi László  Független  
    Körösladány, Nadányi u. 42. 
 
Helyi Választási Iroda elérhetősége: 
5516. Körösladány Dózsa György  út 2.   
Tel:  (66) 475-156 
Fax: (66) 475-155  Mobil: (30) 249-3385 
 
Körösladány, 2010. szeptember 3. 
                                           Ilyés Lajos  jegyző HVI vezető 

A közös érdekekről 
 Az őszi hónapok aktualitásai ismét érvénybe léptek. A 
természet kihatással van az emberre, emiatt nemcsak a közleke-
dés, hanem az élet egyéb területein is jelentkeznek a változások. 
Megkezdődött a tanítás, változik az időjárás, ismét felgyorsul  a 
minket körülvevő világ. E tényezők arra ösztönzik a segíteni aka-
rókat, hogy jelezzék másoknak: véget ért a nyár, a lazítás, a 
pihenés időszaka. Fel kell venni a tempót, figyelmesebben kell 
élni a mindennapokban! 
Ez az oktatási intézmények (iskola, óvodák) környékén érezhető  
leginkább. A figyelmes szemlélődő néha olyan közlekedési hely-
zetekkel is szembesül, amik nyilvánvalóan jelzik azt, hogy na-
gyon sokan nehezen veszik fel még ilyenkor a ritmust. Figyeljünk 
egymásra, legyünk türelmesebbek, hiszen nem tudhatjuk, mikor 
szorulunk rá más emberek türelmére! Az esetek többségében 
ezen szituációkat többnyire olyan emberek okozzák, akik úgy 
gondolják, rájuk nem vonatkoznak az írott és íratlan szabályok. 
Figyelemfelhívásom csupán azért nem nekik szól, mert az ilyen 
emberek aligha olvassák soraimat. Az őszi átállási időszakban 
fokozott figyelmet fordítunk-e e réteg felvilágosítására a fenti 
intézmények környékén? 
Az emberi elme egyik érdekessége az, hogy úgy gondoljuk, a 
rossz dolgok csak másokkal történnek. Mélyen megrendít ben-
nünket, ha mégis bekövetkezik a baj, egy baleset, vagy más 
szerencsétlen esemény kapcsán. Mint már többször, most is fel-
hívom a figyelmet az óvatosságra. Ne dőljünk be mindenféle 
csábítónak látszó ígéretnek, és ne gondoljuk azt, hogy velünk ez 
biztosan nem történhet meg! Az elmúlt évek tapasztalatai nem 
ezt mutatják. A trükkös tolvajok, csalók és egyéb, kerülő utakon 
járók messzire elkerülik azokat, akik gyanakvóak az idegenekkel 
szemben és azonnal jelzik a hatóságnak az ilyen elemek felbuk-
kanását. 
A városközpont alakul és szépül. Az új játszóterek eddig soha 
nem látott számban vonzzák a kisgyermekes családokat, tartal-
mas kikapcsolódást biztosítva a helyi gyermekeknek. Sajnos, 
ezek a műtárgyak szintén csábítóan hatnak arra a rétegre is, 
akik túltengő erejüket nem munkában, vagy egyéb hasznos te-
vékenységben vezetik le. Ezúton kérem a lakosságot az együtt-
működésre annak érdekében, hogy a rongálásokat megakadá-
lyozzuk! Nyugodtan meg lehet szólítani bárkit, aki láthatóan súly-
ban meghaladja az alatta nyikorgó-nyögő hinta teherbírását, 
vagy méretben már nemigen illik a drágán megvásárolt 
mászóvárra. 
  Ha a lakosság nem fog össze ebben a kérdésben, akkor igen 
hamar elveszítik a varázsukat ( és egyéb alkatrészeiket) ezek a 
műtárgyak. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy felhívjam a szü-
lők figyelmét arra, hogy lehetőleg ne dohányozzanak a játszóté-
ren, illetve a cigarettacsikkeket ne dobálják szét! A nagyobb 
„gyermekek” szüleit pedig arra kérem, hogy próbáljanak kritiku-
sabb szemmel fordulni a gyerekek tevékenységei iránt, hiszen az 
általuk elkövetett rongálás vagy egyéb kihágás nem a rendőr 
által „felfújt”, vagy kreált ügy. 
A helyi településőrség, illetve a polgárőrség - a lehetőségekhez 
mérten - besegít a fenti probléma kezelésébe, ám minden pad és 
hinta mellé éjjel-nappal nem állíthatunk embert. Ez, amellett, 
hogy lehetetlen, nem is megoldás a problémára. Hamarosan 
beüzemelésre kerülnek a térfigyelő kamerák, melyek segítségé-
vel remélhetőleg több aktuális probléma (leginkább közlekedési - 
záróvonal átlépése, tilosban parkolás, gyalogátkelő nem megfe-
lelő használata stb.) megoldásához kerülünk közelebb. 
Végül ezúton is szeretném megköszönni minden segítő szándékú 
körösladányi lakosnak a segítségét, hiszen mint minden közbiz-
tonsággal kapcsolatos fórumon elhangzik: ez egy közös érdek, a 
lakosság segítsége nélkül értelmetlen és eredménytelen szélma-
lomharc.     
                               Dajka Imre r. tzls. KMB csoportvezető 



 

A 7000 éves múltra visszatekintő Körösladány, a haj-
dani Nadány településtörténete a honfoglalás korába nyúlik 
vissza. Fejlődésében sajátos fordulatot jelentett, hogy a 
Vata 1046-os pogánymegmozdulása után elnéptelenedett 
faluba 1048 és 1122 között besenyő fegyvereseket költöz-
tettek. A korabeli vízrajzi viszonyok - keleten és délen a 
Sebes-Körös, illetve a Pattova (Paptava), nyugaton a Tikos-
ér szélesen elterülő mocsara miatt - Körösladány a mai 
Damjanich, Batthyány és Wenckheim utca közötti területen 
települt meg. Északon nem nyúlhatott tovább a régen Mo-
csár utcának nevezetett mai Arany János utcánál, illetve a 
Petőfi térnél, ugyanis a sportpálya jelenlegi bejárata felől a 
Sebes-Körösből kiszakadó és a Tikos-érrel közlekedő ér 
ebben az irányban zárta le azt a kb. 400x500 méteres szá-
razulatot, amelyet hozzávetőleg 5-6 ház népessége, 25-30 
fő ülhetett meg. Ez tekinthető a mai város ősi magjának, 
amelyben a református egyház helyén állt középkori temp-
lom még a korai falu központjába esett. 

Újabb változást hozott, amikor a tatárjárás után el-
néptelenedett Nadányt 1245-1247 táján a Borsa nemzetség 
két tagjának adományozták. Az utódaik 1321-ben úgy osz-
toztak meg a birtokaikon, hogy Körösladányt megfelezték, 
mivel ekkor már itt állhatott az udvarházuk. A nemzetség-
ből származó Nadányiak ennek helyére emeltethettek 
1410-1425 között várkastélyt, melynek pusztulása után 
1803-1805 között szintén ide építhették a ma is meglévő 
kastélyt. Az uradalmi központtá vált, 1300 táján mintegy 
60-70 lelket számláló Körösladány népessége 1564-ben 
már 365 főre gyarapodott. Ez magával hozta a település 
határának növekedését, amely nyugati irányban a mai 
Vécsey, északon a Jókai utcáig tolódott ki. Házak épültek a 
mostani Simai utca Sebes-Körös felőli oldala mentén is, s a 
XVIII. század végére benépesült Árpád utca déli szakaszát, 
valamint a mai Kazinczy utca környékét is az Ófaluhoz tar-
tozónak mondták. 

Az 1712-ben végleg megtelepült Körösladány fejlő-
dése a báró Harruckern család birtoklása idején folytató-
dott tovább. A népesség emelkedését ugyan visszavetette 
az 1738-1740-es pestisjárvány, amelyben a lakosságnak 
csaknem fele, 220 fő halt meg, de 1773-ban már kb. 930 főt 
számláltak. Ehhez járult hozzá a nevét a sajátságos, fával 
és nem náddal benőtt mocsaráról nyert Fás falu református 
lakóinak Körösladányba költözése az árvizek pusztításai 
miatt. 1749-ben közel 130 fő, mintegy 25 család telepedett 
le a Fásivégen, a Fási utca két oldalán. Ezt a belterületrészt 
akkor a mai Dózsa, Vörösmarty, Bem, valamint az Eötvös 
utca északi része fogta közre. A Kölcsey utca, illetve a Bem 
és Eötvös utca déli vége azonban csak a XIX. század első 
felében népesült be. 

Szintén az 1700-as évek derekán zajlott le az a másik 
bevándorlás is, ami Körösladány északi, Bozsódnak neve-
zett részét érintette. A jelenlegi Jókai, Vécsey, Baross és 
Kossuth utca által határolt területen, a mai Deák Ferenc, 
egykor Bozsód utca két oldalán becslések szerint 30 család, 
kb. 150 fő lelt otthonra. Az eredetileg Csökmő és Darvas 
között megtelepült Bozsód falu neve – Nadányhoz hasonló-
an – szláv személynévből ered, amely a török hódoltság 
alatt néptelenedett el. A református lakói a fásiakkal közel 
egy időben költöztek Körösladányba, akik még 1836-ban is 
jártak Bozsód-pusztára lovakat legeltetni, míg az be nem 
olvadt Darvasba. Ekkorra az újabb házaik már elérték a Hu-
nyadi utcát, melynek túloldali benépesülése a vasút 1891-
es kiépülésével fejeződött be. A bozsódiak még a XX. szá-
zad elején is erősen elkülönültek a település más részein, 
főleg a Fásivégen élőktől. 

Az 1782 körüli I. katonai felmérés térképén már jól 
kivehető Fásivég, illetve Bozsód kezdeménye. Nem ábrázol-
ja viszont lakottnak a Tikos-ér mocsarainak fokozatos visz-

szaszorításával akkoriban kiépülő, a jelenlegi Vécsey, Dó-
zsa, Lenkey, Akácfa utca, valamint Dévaványai út közötti, 
Sárállásnak nevezett mély fekvésű részt. A vegyes vallású 
lakóinak érkezése vélhetően a báró Wenckheim család bir-
tokszerzésével állt összefüggésben. Ebben a „Középső Ti-
zedben” ugyanis 1802-ben már „utcakapitányok tétettek”, 
amikoris  - 1800-as adat szerint - 2500 lélek élt 
Körösladányban. 

A község nagyobb részét elhamvasztó 1821. április 5-
i tűzvész utáni újjáépítés több helyen megváltoztatta az 
utcahálózat szerkezetét. Így maradt beépítetlen a kastély-
komplexumtól északra eső belterület, a régi piactér, a mai 
Petőfi tér, ami a település többközpontúságához vezetett. 
Emellett viszont új településrésszel is gyarapodott 
Körösladány. A jelenlegi Kinizsi, Zrínyi és Rákóczi utcát ma-
gába foglaló Szicília már szerepel az 1863 körüli II. katonai 
felmérés térképén. Az elnevezés eredete ismeretlen. Végh 
Mihály szerint lehetséges, hogy Körösladányban az 
1848/49-es szabadságharc után működött hazavárók, vagy 
Habsburgoknak ellenállók mozgalmához tartozók nevezték 
így ezt a községrészt. Azok, akik várták Kossuth és Tüköry 
hazatérését, vagy Garibaldi segítségét. Más, adatokkal alá 
nem támasztható vélemény szerint az elnevezés a terület-
rész távolságát fejezte ki a település központjától. 

Bár a II. katonai fölmérés térképén még nem szere-
pel, de a római katolikus egyház keresztelési anyakönyv-
ében már 1863-ban lakóhelyként jegyzik be Újladány előz-
ményét: Újülést. A belterülettől délre, a Sebes-Körös bal 
oldalán, a bárói birtok négy majorjához közel kialakult tele-
pülésrészre többségében az ország más vidékeiről érkezett 
római katolikus vallású cselédek, uradalmi alkalmazottak 
költöztek az akkor 5500 lelkes Körösladányba. Újülés növe-
kedését mutatja, hogy 1903-ban már 30-an kértek ott ház-
helyet. 1904-ben pedig 388-at mértek ki, melyek értékesí-
tése 1950-re fejeződött be. Mások viszont, akik a XIX. szá-
zad második felében nem az újladányi részt választották 
lakhelyül, azok a belterület északnyugati szélére, a mai 
Dévaványai út és Béke utca mentét jelentő Csordavágásra 
költöztek. Az itteni házhelyeket már 1879-ben rögzítette 
Körösladány kataszteri növedéknaplója. A nevét arról a dű-
lőről nyerte, amelyen naponta hajtották a teheneket a köz-
legelőre és vissza, s főleg esős időben hagytak egyre mé-
lyülő nyomot maguk után. 

Az 1893-as országos cigányösszeírás szerint akkor 
50-100, többségében vándorló életmódot folytató roma 
élhetett a Dévaványai út melletti, a későbbi szeméttelep 
környékén, amikoris 6860 főt számláltak Körösladányban. 
1901-ben már állhatott itt néhány putri is, amiről a Cigány-
sor elnevezés tanúskodik. Két évvel később viszont már 
Párizsként említik, ahogyan más településen is nevezték a 
cigánytelepet, melyet az 1970-es évek második felében 
számoltak fel. 

Körösladány északi, Nyomás nevű határrészén épült 
ki a belterület legfiatalabb településrésze: Oncsatelep. Neve 
az 1940-ben létesített Országos Nép- és Családvédelmi Alap 
betűszavából (ONCSA) származik. A Horthy-rendszer által 
biztosított szociális kedvezménynek köszönhetően 1942-re 
itt 16 azonos típusú, egyforma téglaházat építettek fel a 
sokgyermekes zsellércsaládoknak. 1945 után jelentősen 
szaporodott az itteni családi házak száma. 

Körösladány lakossága 1949-ben érte el a mindeddigi 
népességmaximumot jelentő 8269 főt. Közülük sokan a 
XIX. századtól kifejlődő, a települést gyűrűszerűen övező 
tanyákon éltek, amelyből akkor 295 állt, s a bennük élő, 
vagy 1200 lelket kitevő családok többségének nem volt 
háza a település belterületén. 

Kazinczy István 
 

Körösladány belterületi részeinek elnevezéseiről 



 A Békés Megyei Önkormányzat Magyarországon 
egyedülálló kezdeményezésként hozta létre hét kulturális 
intézmény ajánlatából az IBSEN Bérletet, mely a színházi, 
bábszínházi, komolyzenei produkciók mellett tudomá-
nyos, történelmi, irodalmi előadásokat, valamint kiállítá-
sokat kínál tulajdonosának. Ezáltal Békés megye lakossá-
ga jutányos áron juthat hozzá a kulturális élet széles pa-
lettáján létrehozott produkciókhoz, a megyei önkormány-
zat által fenntartott kulturális intézmények, mint a Békés 
Megyei Jókai Színház, a Békés Megyei Napsugár Bábszín-
ház, a Bárka irodalmi folyóirat, a Békés Megyei Munkácsy 
Mihály Múzeum, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, a 
Békés Megyei Levéltár és a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar egy-egy csomagba ötvözött kínálatához. A bér-
letrendszer hat korosztályra specializálódva ígér tartal-
mas szórakozást: a Kismanó, a Gyermek, a Junior I., a 
Junior II., a Prémium, valamint a Szenior bérlet kifejezet-
ten egy-egy meghatározott korcsoport igényeit, érdeklő-
dési körét igyekszik kielégíteni.                                               
Az évados rendszerű, különleges bérletkonstrukció célja, 
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben egy olyan 
kivételes lehetőséget biztosítson Békés megye lakossága 
számára, mellyel a választás kényszere nélkül találkozhat 
a kultúra összes, minden művészeti ágat átfogó területé-
vel, ugyanakkor az IBSEN Bérlettel egy időben elindított         
„A kultúra gazdagít” elnevezésű programmal egyéb ked-
vezmények birtokába is kerülhet: közel száz piaci szerep-
lő bevonásával több gazdasági szektorban vásárolhatja le 
bérletének árát. A gazdasági partnerek több szegmensből 
kínálnak kedvező vásárlási lehetőséget a bérlettulajdono-

soknak, akik fürdők, könyvesboltok, élelmiszer-áruházak, 
éttermek, ital-, valamint húsipari nagykereskedések szol-
gáltatásait vehetik jutányos áron igénybe a megyei ked-
vezményrendszer keretein belül. A koncepció kidolgozá-
sakor a megyei önkormányzatot a decentralizálás elve 
mentén az a szemlélet vezérelte, hogy a megye minél 
több településének kizárólag helyi és magyar tulajdonban 
lévő vállalatával működjön együtt. Az IBSEN-bérlet maga 
az érvényesítő szelvény, melyen feltüntették a piaci szek-
torokat. A bérletes kedvezmények egyszeri fogyasztásra 
érvényesíthetők és össze nem vonhatók, egy szektoron 
belül csak egy, a bérletes által kiválasztott elfogadóhe-
lyen válthatók be. A kedvezményes-akció 2010. október 
1-től 2011. június 30-ig tart, a bérletek évados időtarta-
mának megfelelően. Az IBSEN Bérlet produkcióinak több-
ségét az új összművészeti központban, az IBSEN Házban 
valósítják meg, melyben modern, alsó és felső gépezettel, 
beépített forgóval rendelkező színpaddal, kiemelhető 
oldalfallal felszerelt 120 férőhelyes stúdiószínházat alakí-
tottak ki.  A Norvég Alap és a Békés Megyei Önkormány-
zat finanszírozásából létrejött új oktatási, művészeti és 
közművelődési központban több kulturális intézmény lel 
otthonra, így a Békés Megyei Napsugár Bábszínház, 
a  Színházművészeti Tanház, valamint a Békés Megyei 
IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája is az épületbe 
költözik. 

Az IBSEN Bérletet közel húsz helyen vásárolhatják meg 
az érdeklődők a megye egész területén augusztus 23-tól 
október 15-ig. 

Megjegyzés: Az alábbi cikk a Békés Megyei Népújság 
1965. június 6-i (vasárnapi) számában jelent meg. 
Újbóli megjelentetésével emlékezünk az egy éve kö-
rünkből eltávozott Végh Mihály tanár úrra, és hajtunk 
fejet városunk legnevesebb szülötte, Tüköry Lajos 
emléke előtt, születésének 180. halálának 150. és új-
ratemetésének 100. évfordulóján. 
           Turbucz Zoltán 
„Százöt éve halt meg Garibaldi magyar ezredese: 
Tüköry Lajos 
Ma van 105. évfordulója annak, hogy megyénk nagy 
fia, Tüköry Lajos, Garibaldi ezredese az egységes 
Olaszországért Palermónál életét áldozta.  
Az olasz nép évszázados vágya volt ez az egység. Dan-
te is, kinek ebben az évben ünnepeljük születése 700. 
évfordulóját, ezt az egységet tűzte ki életcélul. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy e cél megvalósításában egy 
egész magyar légió vett részt az 1848/49-es magyar 
szabadságharc katonái közül. Garibaldi hadsegéde a 
magyar Türr István volt, de az olasz nép senkit nem 
zárt úgy a szívébe, mint Tüköry Lajos emlékét.  

Garibaldi az első hadihajót nevezte el erről a bátor 
elővédharcosról, aki az első ezer vörös ingessel kísé-
relte meg a lehetetlent. E vakmerő kísérlet eredménye 
Palermo, a dél-olasz főváros elfoglalása volt. Ha fel-
csendülnek Verdi „Szicíliai vecsernye” című operájá-
nak csodálatos dallamai, a hősök emlékét idézik.  
Sok Békés megyei ellátogat évről évre ebbe a na-
rancsligetekkel körülvett gyönyörű városba. Végigsé-
tálnak a virágpompás korzón, a Via Tukeryn.          
Megkoszorúzzák a magyar hősök sírját, megállnak a 
pálmafák alatt Tüköry szobránál. 
Mi pedig, körösladányiak, Tüköry falujában, a népek 
barátságának és testvériségének tiszteletére békeli-
getet létesítettünk a Tüköry emlékmű körül. Új gimná-
ziumunkban már a harmadik évfolyam indult ez év-
ben, mely rendes tárgyként tanulja az olasz nyelvet. 
A virágzó rózsaligetben szorgalmasan tanuló fiatalok 
új élethívatásra készülnek fel. Azt mondják, hogy min-
den más nép nyelvét tanuló ember nagykövet lehet. 
Igen, ők lesznek a béke követei. 
                                                         Végh Mihály” 

  Összművészeti bérletrendszer Békés megyében 

180 éve született Körösladány híressége Tüköry Lajos  



  

 Utolsó tanévkezdet a régi óvodákban 
 
„Szeptember, szeptember, elindul a kisember…” 
Bizony elindultak szeptember 1-jén óvodába a gyerekek és 
az ott dolgozó felnőttek. 150 óvodás és 26 bölcsődés kezdte 
meg a 2010/2011-es tanévet. Élettel teltek meg a csoport-
szobák, udvarok. Mindannyian várakozással telve láttunk 
hozzá az új tanév adta feladatokhoz, mert tudjuk azt, hogy 
hamarosan nagy változás elé nézünk, - költözni fogunk. Az 
évet ugyanis már az új, korszerű óvodaépületben fogjuk be-
fejezni. Régi álom valósul meg ezzel településünkön, hisz 
valamennyi óvodánk igencsak „szépkorú”. Az Arany János 
utcán sétálva napról-napra szembetűnik, ahogyan kibonta-
kozik az új épület. Ilyen hatalmas közösségi létesítmény 
bizony nem mostanában létesült Körösladányban! 
7 óvodai csoportszobában, nagy – tornateremként is hasz-
nálható – közösségi tér, fejlesztő szobák, tágas öltöző, kor-
szerű mosdók, teljesen elkülönített bölcsődei rész várja az 
apróságokat néhány hónap múlva. Hatalmas, földig érő ab-
lakok, tágas – mennyezeti ablakokkal beépített –folyosók 
biztosítják a természetes világítást. Az épület fűtésrendsze-
re is nagyon korszerű, a környéken egyedülálló. A vidám, 
színes mosdókban öröm lesz az egészségügyi szokásokra 
nevelni a gyerekeket. Mi, akik az óvodában töltjük, töltöttük 
életünk jelentős részét, már nagyon várjuk  a munkálatok 
befejezését, hogy birtokba vehessük az új „angyalkertet”. 
Szeretnénk, ha az új oviban minden kisgyerek jól érezné  
magát, játszana, mesét hallgatna, szerezne barátokat, míg a 
szüleik dolgoznak. 
Reméljük, hogy évek múlva is gyermekzsivaj tölt meg min-
den csoportszobát, Körösladány lakosságának örömére. 
 
       A nevelőtestület nevében: Molnárné Török Erzsébet 

  
 Városszépítő hírek 

 
 A Körösladányi Városszépítő Egyesület  a tavasszal 
meghirdetett városi virágosítási verseny értékelését au-
gusztus 19-én tartotta az egyesület Tüköry úti székházá-
ban.    
A népes hallgatóságnak   az egyesület elnöke, Kleiber 
Sándorné  beszámolójában megállapította, hogy az elmúlt 
években nagyon sokat szépült városunk  lakóházainak kör-
nyezete. A verseny értékelését hét fős zsűri végezte, amely 
az 55 utcában 485 lakóház kertjét ítélte szépnek. Közülük 
372 család kapott dicsérő oklevelet, egy-egy utcaképviselő 
pedig lehetőséget, hogy részt vegyenek az ünnepségen. Ők 
az egyesület részéről ajándéknövényeket kaptak elismeré-
sül. 
A rendezvény következő részében került felavatásra az a  
díszkapu, melyet  Szekeres Zoltán helyi ácsmester készített. 
A nagy elismerést kiváltó új helyi látványosság létrejöttét 
több helyi vezető és vállalkozó is támogatta. Őket kü-
lön ajándékkal köszöntötte az egyesület.  
A program befejezéseként a  résztvevők megtekintették azt 
a videófilmet, mely a  bozsódi városrész virágos utcafrontja-
iról  készült. A film megtekintése előtt Kazinczy István, a 
Helytörténeti Gyűjtemények Háza szakmai vezetője  adott 
betekintést  a településrész történetéről. 
                                        
                                                        Hunya Karola 

Emlékezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Július második napján településünk legna-
gyobb kulturális rendezvényére, az idei 
Körösladányi Napokra készültünk, amikor péntek 
reggel hallottuk  a megmásíthatatlant. Kiss Béla 
nyugalmazott pedagógus, sok-sok ifjúsági, kultu-
rális és sportrendezvény fáradhatatlan szervezője, 
a Körösladányi Őszikék Nyugdíjas klub tiszteletbeli 
elnöke, a Kistérségi Nyugdíjas Klub elnöke, a szo-
ciális és kulturális bizottság tagja, a 
Körösladányért  kitüntetés birtokosa 73 éves korá-
ban meghalt.                                                                   
 Ismét egy olyan egyéniséggel lettünk szegé-
nyebbek,  aki mind munkáséveiben, mind azt kö-
vetően nagyon sokat tett szeretett településéért. 
Pedagógiai munkássága mellett részese, sőt éve-
kig vezetője  volt a helyi gyermekmozgalomnak, 
legaktívabb tagja a Kalotaszeg-Sárrét Baráti Kör-
nek, majd a nyugdíjas klubot is vezette. Évtizede-
ken át volt aktív tagja a helyi közéletnek, a mozi 
munkatársa, megszámlálhatatlan kulturális ese-
mény szervezője, rendezője. Immár az emlékünk-
ben úgy fog élni, mint aki igazi közösségi ember-
ként élt, és aki már ma is hiányzik.  

Emlékét kegyelettel megőrizzük!                                             
  Körösladány Város Önkormányzata 

Tourinform Körös-Sárrét 
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- 40 évvel ezelőtt, 1970. január 13-án halt meg Buda-
pesten TÓTH GYULA szobrász és  éremművész, a  pa-
lermói Tüköry-örökmécses alkotója. 
Az Iparművészeti Iskolában Mátrai Lajos és Simay I. 
tanítványa volt (1909-1913), majd Stróbl Alajos mes-
teriskolájában tanult. Tanulmányúton járt Olaszor-
szágban, Bécsben és Münchenben. Az Iparművészeti 
Iskola tanársegédje (1913-1916), a Székesfővárosi 
Iparrajziskola vezető tanára (1950-ig). Közterü-
leteken felállított főbb munkái: Darányi Ignác-
emlékmű (Tihany), 13-as huszárok emléktáblája 
(Szolnok), Tüköry-örökmécses (Palermo). A párizsi 
világkiállításon 1937-ben arany- és ezüstérmet nyert. 
Főként éremművészettel foglalkozott, érmei nagy ré-
szét negatívba véste. Jelentősek finoman megmun-
kált, szecessziós darabjai (Huszár és dáma, 1917; 
Száműzött kuruc, 1918; Attila 1921). 
- Ugyancsak negyven éve, 1970. november 18-án halt 
meg Budapesten   BOLDOGFAI FARKAS SÁNDOR  
szobrász, éremművész, a palermói Tüköry-mellszobor  
alkotója. Nemesi család sarja. 1921 és 1926 között az 
Iparművészeti Iskolában tanult ötvösmesterséget, 
majd 1927-1933 között a Képzőművészeti Főiskolán 
Kisfaludy Stróbl Zsigmondnál folytatta tanulmányait, 
akinek 1931-1932 között tanársegédje volt. 1932-33-
ban olasz állami ösztöndíjjal Rómában, az Accademia 
delle Belle Arti-n tanult. 1926-ban Ferenczy István-
díjat, Budapest Főváros Díját és Rothermere-díjat is 
kapott. „Rakodómunkás” című szobráért 1933-ban 
ismét elnyerte Budapest Főváros Díját. 1942-ben a 
fővárosban szabadiskolát nyitott. A 60-as években a 
Százados úti művésztelep vezető szobrászművésze 
volt. Munkássága igen sokrétű; kezei alól neves ma-
gyar személyiségekről készült szobrok, síremlékek, 
díszkutak, zsánerszobrok, domborművek, kis-
plasztikák és emlékérmek kerültek ki. Tüköry Lajosról 
készített mellszobrát 1938-ban avatták fel Palermó-
ban, a Hősök parkjában. 
- Harminc évvel ezelőtt, 1980. november 18-án halt 
meg 47 éves korában Kaliforniában FELSŐŐRY ATTILA 
agysebész, a Czibulka-család leszármazottja. 
 

                                                        Turbucz Zoltán 

 ÉVFORDULÓK A Kner Tánc- Sport Egyesület       
sikerei 

  
 Értékes sikereket mondhattak magukénak a 
Kner Tánc-Sport Egyesület táncosai augusztus kö-
zepén. Az egy hetes zánkai Gyermek és Ifjúsági 
Társastánc Fesztiválon nem volt olyan nap, amikor 
egy vagy több táncosunk ne került volna döntőbe. 
Mint azt sokan tudják, egyesületünk nemcsak 
Gyomaendrődön, hanem Körösladányban és Mező-
túron is működik. Összesen 23 párosunk nevezett 
a táncfesztiválra, közülük 8 párosnak ez volt élete 
első igazi megmérettetése. Végül 30 döntős helye-
zéssel térhettünk haza. Volt olyan párosunk, akik 
nemcsak a saját korosztályukban, hanem eggyel 
idősebb kategóriában is versenybe szálltak, és ott 
is nagyon szépen helyt álltak. 
És most jöjjenek a Körösladányi érdekeltségű tán-
cosok eredményei! (Zárójelben a különböző formá-
ciókban elért eredményeik.) 
Legújabb hobbysaink:  
Mursa Milán Máté - Makra Martina (4., 7-8., 5., 6-
7.,helyezések),  Földi Kristóf László - Rakovics 
Vanessza Mariann (2., 2. helyezések), Keresztesi 
Márk - Szurgent Kimberli (1., 1., 5. helyezések), 
Kiu Sándor - Kanalas Anikó (7-8., 8-10., 3. helyezé-
sek), Balog Mihály – Széll Petra (6., 3., 5., 4., he-
lyezések), Nagy Dávid Lajos – Skribek Adrienn (7. 
hely) 
A már "gyakorlott" hobbysaink eredményei:  
Botos Péter - Ujfalusi Ágnes ( 3., 5., 5., 8. helyezé-
sek ),   
Földi Dávid - Szitás Lili  (4., 5. helyezések), 
Komróczki Richárd -  Baranya Csilla (2., 4., 6., 10. 
helyezések), 
Földi Attila - Papp Dorottya (5., 8., 2., 7. helyezé-
sek). 
Volt olyan mezőny, ahol több, mint 50 pár indult. 
Itt még az is nagyon szép eredménynek számított, 
ha valaki a középmezőnyben végzett. Egyes tánco-
saink, akik régebben hobby kategóriában indultak, 
most D osztályban mérették össze tudásukat.  
"Új" D osztályosaink eredményei: 
Beinschródt Tibor Márk – Magyar Mercédesz (13-
14., 6., 7., 18., 6. helyezések),  Baranya Dániel - 
Tóth Vivien (elődöntő), Domokos Attila - Kanalas 
Krisztina (több elődöntő).  
Szívből gratulálunk minden táncosunknak!  
Azt hiszem, az eredmények magukért beszélnek.... 
Aki szeretne ennek a folyamatosan fejlődő, fiatal 
csapatnak a tagja lenni, várjuk a szeptembertől 
induló tanfolyamainkon, valamint a Tüköry Lajos 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ményben induló társastánc tanszakán. Érdeklődni: 
06-30/361-64-92 vagy 06-30/337-66-91-es              
telefonszámokon, valamint honlapunkról: 
www.knernyiri.hu  
Táncpedagógusaink: Hajas Tibor, Jenei Éva, 
Gyurkó László, okleveles táncpedagógusok, asz-
szisztens: Bögre János, a Táncművészeti Főiskola 
hallgatója.                                                                                                       
      
                                                      Bögre János  

HÍRDETÉS 
 

Szerezzen érettségit Körösladányban! 
 Miért érdemes nálunk tanulni? 

- Helyben van.   
- Családi pótlék vehető igénybe.  

- Lehetőséget adunk a  tanulmányi idő lerövidülésére. 
Kiket várunk?  

Bárkit, aki szeretne…  
-  tudásában fejlődni,  

- továbbtanulásra készülni, javító érettségire,  
pótérettségire felkészülni, 

- segíteni gyermekének, ha tanulási nehézsége van a nappali  
képzésben. 

 Jelentkezzen az általános iskolában  
(Körösladány,  Wenckheim út 6-6./4.) 

Marton Lászlónénál,  
vagy telefonon: 

06-30/415-2433 

http://www.knernyiri.hu


Olvasói levél 
 Sokak kedvelik bennem azt, hogy szókimon-
dó típus vagyok: ami a szívemen, az a számon. Vi-
szont akadnak olyan emberek is, akik pontosan ezt 
nem kedvelik bennem. Nos, Tisztelt Olvasók,  ezen 
írásom egyesekben szimpátiát, másoknál talán el-
lenszenvet vált ki.  
A "MI" városunk munkalehetőségeiről szeretnék  
néhány szót ejteni. Egy igazi nyári napon barát-
nőmmel útnak indultunk, bízva abban, hogy siker-
rel járunk és találunk magunknak munkát. Elsőnek 
egy olyan céghez mentünk, ahol időpontunk volt az 
állásinterjúra. Odaérkezve csak néhány percet kel-
lett várakoznunk, s már a Főnök úr meg is jelent. 
Egy - két alapkérdés után elkérte mindkettőnk te-
lefonszámát, s közölte: ne nagyon reménykedjünk 
abban, hogy hívnak dolgozni, de ha lesz munka, 
akkor szólnak. Ezek után kicsit elkeseredve, de 
még mindig reménnyel telve, folytattuk utunkat. 
Több cégnél is voltunk. Akadtak, akik csak hiteget-
tek, mások azonnal elküldtek, de voltak olyanok is, 
akik segíteni próbáltak, más cégeket ajánlva. Jó 
pár kilométert letekerve, útitársam meghívott egy 
jéghideg frissítő üdítőre. Ennyi legalább jól esett 
azon a napon. Utána következett a hab a tortán. 
Barátnőm sms-t kapott attól a cégtől, ahol legelő-
ször voltunk. Az sms feladója visszahívást kér Ön-
től! – olvasta félig nevetve, félig haraggal. Elolvas-
tam én is, a biztonság kedvéért. Sajnos, ténylege-
sen ez volt leírva. Miért sajnos? Kérdem én, milyen 
cég az, ahol már egy telefonhívásra sem futja??? 
Ez bizony egyszerűen nevetséges. Ezen  a napon 
eszembe jutott, hogy sokak nem értik, 
Körösladányból miért mennek el annyian. Nos, nem 
azért, mert nagy városban vagy külföldön szeretné-
nek élni, távol a családtól, a barátoktól. Csak azért, 
mert valószínű ők is annyiszor hallottak NEM-et, 
mint mi. De nem szeretném írásomat szomorú vég-
gel befejezni, így leírom, hogy mi történt ezek 
után. Elkeseredve, úgy érezve, már nincs több re-
mény, fontolóra vettem az elköltözést. De ekkor 
megtudtam, hogy van egy másik munkalehetőség, 
ahova úgy néz ki, fel is vesznek. Tehát, kedves ol-
vasók: remény mindig van, még ha azt hisszük is, 
már rég elveszett . 
 
                                                               Szitás Erika 

Olvasói levél 
 
 15. Körösladányi napok, 2010. július 2-3-4. 
Számomra nagy öröm és izgalom volt ezen a 3 napos ren-
dezvényen részt venni, s ennyi év után egy kis időre ide 
visszatérni. 
Sok kellemes emlék maradt meg bennem abból az időből, 
amikor Körösladányban tanítottam. 
Szívesen emlékszem a tantestület tagjaira, tanítványaim-
ra, a közösen eltöltött időre, versenyekre… stb.  
Különleges dolog lenne egy nagy könyvet fellapozni, s 
benne látni minden felnőtté, nagyszülővé vált tanítványt, 
s néhány mondatban olvasni, kinek hogyan alakult az 
élete. 
A református egyház imatermében festményeimből ren-
dezett kiállítás nagy öröm és élmény volt számomra. 
Itt, most ez volt a 42. kiállításom, de olyan érzéseket idé-
zett fel bennem, mint az első. Köszönet érte mindenki-
nek. 
A 3 napos rendezvény nagyon tartalmas, színes, szóra-
koztató volt. Nagyon színvonalas produkciókban gyö-
nyörködhettünk, melyek akár egy debreceni rendezvé-
nyen is elismerést vívtak volna ki. 
Tudom, hogy ez sok ember munkája, szabadidejének fel-
áldozása által jött létre, elismerés illeti őket. 
Sok tanítványommal találkoztam, ami nagy öröm volt 
számomra, s remélem, 2011-ben is részem lesz ebben az 
élményben. 
 Befejezésül egy idézet ismeretlen szerzőtől: 
„Az élet legcsodálatosabb dolgait nem láthatod, a szíved-
ben kell érezni őket.” 
                                                  
                                                        Kökényné Szarka Emma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON                                             

Ladány tévé, az Ön televíziója. 
MI HELYBEN VAGYUNK! 

                                                                                                      

 

FELHÍVÁS 
 

Felhívjuk a tisztelt körösladányi lakosság                    
figyelmét, hogy a TAPPE Kft.  

2010. szeptember 26-án (vasárnap),  
lomtalanítási napot tart. 

 
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot  

reggel 7 óráig  
helyezzék az ingatlan elé, melyet cégünk                

díjmentesen elszállít! 
Nem szállítjuk el az építési törmeléket, 

 elektromos háztartási eszközöket, (tv, hűtő),  
gumiabroncsot, veszélyes hulladékokat 

(akkumulátort, festéket, fáradt olajat, hígítót, 
növényvédőszert stb.) és a rendszeres  

szolgáltatás keretében elszállításra kerülő  
kommunális hulladékot! 

 
TAPPE KFT. 

Szeghalom, Nagy M. u. 4. I. em. 17. 
Tel/Fax : 06-66/470-383 

 



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 

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 
Orvosi ügyelet (Szeghalom):  66/371-234  

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

06/30-633-71-98,  
DÉGÁZ- hibabejelentés: (gázszivárgás):                           

06/80-820-141  
 DÉMÁSZ hibabejelentés: 06-40/822-000   

Polgármesteri Hivatal, Körösladány:  66/474-012 
 Körösladány polgármestere:  66/474-100 

Csőtörés-ügyelet:  66/371-447                                               
Csőtörés bejelentése:  06-30/339-86-41  

Dr. Mihala András állatorvos:   
06-70/94-94-609   

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

Köszönetnyilvánítás 
 „A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, ame-
lyeket nem sírtak el, és azokat a kéréseket is meghallja, 
melyeket nem mertek kimondani.” 
Hernádnémeti Önkormányzata és a község lakossága 
ezúton mond köszönetet az árvíz és belvíz elleni véde-
kezésben és helyreállításban nyújtott önzetlen segítsé-
gért és adományukért, amellyel hozzájárultak és lehe-
tővé tették, hogy a településünk ismét élhetővé váljon. 
Örömmel töltött el bennünket, hogy a természeti ka-
tasztrófák idején a földrajzi elhelyezkedéstől függetle-
nül együttérző, segítő szándékkal találkozhatott közsé-
günk lakossága. 
 
             Hernádnémeti,  
             2010. július 30. 
                  Dr. Orosz Zsolt      Boros Lajosné dr. 
                    polgármester                jegyző 
 
(A fenti köszönetnyilvánítás Körösladány Város Önkor-
mányzata és az egyéni adományozók által nyújtott se-
gítségre érkezett.) 

HÍRDETÉS 
A Kner Tánc-Sport Egyesület  Felnőtt Társastánc Tanfolyamot, 
illetve kurzust indít 2010. szeptemberétől Körösladányban. A 
foglalkozásokon—heti 1 alkalommal az esti órákban -standard és 
latin-amerikai táncokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A 
kurzus díja megegyezik a művészeti iskola térítési díjával. Min-
denkit szeretettel várunk. Tanáraink: Jenei Éva, Hajas Tibor, 
Gyurkó László diplomás táncpedagógusok, asszisztensek: Pálfi 
Katalin, Bögre János, Tóth Magdolna, Márki Norbert, Meszlényi 
Viktória a Táncművészeti Főiskola hallgatói. Beiratkozás: szep-
tember 20-ig a következő elérhetőségeken: Körösladány, Tüköry 
Lajos Általános Iskola, AMI és EPSZ, Wenckheim B. út 6-6/4. 
Tel.: 06-30/361-64-92 vagy 06-30/813-80-24  
E-mail: knertse@freemail.hu  Honlap: www.knernyiri.hu 

FIZETETT HÍRDETÉS 
  
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot az általunk nyújtott szolgálta-
tásról és néhány fontos tudnivalóról. 
Rendkívüli és természetes haláleset 
bekövetkeztekor az ügyeletes orvos, 
rendőr, vagy egyéb hivatalos személy 
nem utasíthatja, befolyásolhatja a 
hozzátartozókat a temetkezési szol-
gáltató megválasztásában az elhunyt 
temetését, szállítását illetően.  
Ha ezt teszi, törvényt sért. ( 1999. évi XLIII. törv.) 
Rendkívüli haláleset esetén, ha az orvos vagy rendőr-
ség elrendeli a patológiára történő beszállítást, annak 
költségeit  a kórház, vagy az azt elrendelő hatóság térí-
ti meg a szolgáltatónak. Az nem hárítható tovább a 
hozzátartozókra!  (Eü. Korm. Rend. 43/1999/34. §) 
Temetési szolgáltatást - a jogosan felmerülő költségek 
rendezése után - nem kötelező attól megrendelni, aki 
az elhunyt elszállítását végezte, jogában áll más szol-
gáltatóval végeztetni a temetési szertartást. 
 
 A VIA ELYSIUM Temetkezési Kft. teljeskörű te-
metkezési szolgáltatással áll a lakosság rendelkezésé-
re. (Minden esetlegesen elveszett okiratot beszerzünk, 
hivatalos helyeken képviseljük a hozzátartozókat.) 
Kérésükre az otthonukban is magunkra vállaljuk a te-
metkezéssel kapcsolatos teljes ügyintézést. 
Esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! 
Bővebb információ: www.viaelysium.hu 
Elérhetőségeink: 
Éjjel-nappal hívható ügyeletünk: Tel: 06-20-912-3937 
Körösladány: ifj. Szekeres Zoltán, Tüköry u. 14/1.  
Tel: 06-20-591-2838 (éjjel-nappal) 
Mezőberény, Temetkezési Iroda,  Fő út 33. 
Vállalunk kripta– és, síremlékkészítést gránitból, mű-
kőből. 
                                Tisztelettel:  
                                          
                                                  Győri Gábor ügyvezető   

FELHÍVÁS 
 A Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete egyik 
tagja, Szűcs Károly, Kazinczy u. 6/1. szám alatti családi 
házát a 2010. augusztus 5-ei viharban villámcsapás érte. 
Emiatt a ház egy része és a teljes berendezés megsem-
misült. 
Egyesületünk a család támogatására a körösladányi Ta-
karékszövetkezetben elkülönített számlát nyitott, mely-
re várja a segítő szándékú lakostársaink anyagi támoga-
tását. 
Bővebb felvilágosítás a 474-010-es telefonszámon. 
Egyéb támogatást is szívesen fogadnak! 
Tisztelettel:   
a Körösladányi Nagycsaládosok Egyesület  vezetősége 

mailto:muvhaz@korosladany.hu
mailto:knertse@freemail.hu
http://www.knernyiri.hu
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