
 

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK                                             
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA                                                                     

XXII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2011.   MÁRCIUS  

KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk                     
városunk lakóit 

az 1848/49-es 
forradalom                          

és szabadságharc 
163. évfordulója alkalmából                   

  rendezendő városi ünnepségre. 
 

Ideje: 2011. március 15. (kedd) 10.oo óra. 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

 
Program: 

Köszöntőt mond 
Kardos Károly                                                

polgármester 
 

A Tüköry Lajos Általános Iskola  irodalmi                  
színpadának ünnepköszöntő műsora 

Koszorúzás Tüköry Lajos mellszobránál 
                                   

Mindenkit tisztelettel vár: 
Körösladány Város 

Önkormányzata 

Rendelkezési lehetőség adónk 
1 százalékáról 

 Minden adózó számára lehetőség, hogy előző 
évi személyi jövedelemadójának 1%-át az általa 
megnevezett, arra jogosult civil szervezetnek utalja. 
Kérjük önöket, hogy 2010. 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 (általános iskola) 
 Adószáma:  18389478-1-04 

Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete 
 Adószáma:  18373662-1-04  

„Hunters” Körösladányi Paintball Sportegyesület 
Adószáma:  18391383-1-04  

Körösladányi Polgárőr Egyesület 
Adószáma: 18390636-1-04 

További 1 % adható a kedvezményezett                        
egyházaknak:  

Magyarországi Református Egyház  0066 
 Magyar Katolikus Egyház  0011 

MEGHÍVÓ 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a                

Variációk a nemzet színeire                                                 
címmel megrendezendő                                      
Vágvölgyi Mihály  

- fotókiállításra.  
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, 

ideje: 2011. március 15-április 3-ig 

 
MEGHÍVÓ 

 
Körösladány Város Önkormányzat                                         

Képviselő-testülete                                                                      
az alábbi helyeken és időpontokban  

 

városrész-gyűlést  
 

tart, melyre minden közélet iránt érdeklődő 
körösladányi lakost meghív.  

 
2011. március 7. (hétfő) 17.00 óra 

Helye: Újladányi volt óvoda 
 

1011. március 9. (szerda) 17.00 óra 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

 
Előadó: Kardos Károly polgármester 

 
Körösladány Város Önkormányzat                                      

Képviselő-testülete  



- Körösladány Város Önkormányzata február 8-án tartott 
rendkívüli testületi ülése - Kardos Károly polgármester 
javaslatára -  Dr. Pelcsinszki Boleszlávot választotta meg 
– v a l a m e n n y i  k é p v i s e l ő  e g y e t é r t é s é v e l - 
alpolgármesternek. Dr. Pelcsinszki Boleszláv, aki 2004. 
december 5-től az elmúlt év őszi választásokig töltötte be 
a város polgármesteri tisztét, megválasztását követően 
letette az esküt. A Gazdasági - és Pénzügyi Bizottság 
ülésén - ahol valamennyi képviselő jelen volt -, első 
olvasatban tárgyalták meg a település 2011. évi 
költségvetését. A vitában elhangzott, hogy a testület 
tovább kívánja folytatni az elmúlt években megkezdett 
költsé gcsö kke ntő  i nté zkedé seit ,  amel y az 
intézményhálózat felülvizsgálatával, esetleges 
átalákításával is járhat. Egy szakértőkből álló csoport 
annak lehetőségét vizsgálja, hogy a korábbi ESZI 
(Egységes Szociális Intézmény) létrehozásához 
hasonlóan milyen előnyökkel járhat a Zöldág Óvoda, a 
Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 
továbbá a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemények Háza összevonása, illetve 
egy, közös intézményként történő működtetése. 
Amennyiben a testület az összevonás mellett határoz, úgy 
2011. július 1-től az eddig önálló illetve részben önálló 
intézmények egy,  közös irányítás alá tartoznak. (A 
testület a napközis  konyha iskolától történő leválasztását 
már korábban elhatározta.) 
A testület legutóbbi ülését február 15-én tartotta, melyen 
rendhagyó módon először megemlékezett báró 
Wenckheim Béla miniszterelnök születésének 200. 
évfordulójáról. (A Wenckheim Béla életéről szóló cikket e 
lapszámunkban olvashatják.)  Ezt  követően 
közmeghallgatás keretében a helyi cigány kisebbségi 
önkormányzat képviselőjének felvetésére az újladányi 
volt óvoda közösségi célokat szolgáló működésével 
kapcsolatosan hozott döntést. Fő napirendként a testület 
immár második alkalommal tárgyalta és egyhangúlag 
fogadta el városunk 2011. évi költségvetését. (Az anyag 
városunk honlapján teljes terjedelemben megtalálható.) 
A költségvetés összeállításakor fő törekvés az elfogadha-
tó szintű forrás biztosítása az alapellátásba tartozó intéz-
mények és intézményhez nem  köthető feladatokhoz ( pl. 
a város közterületeinek rendbetartása, a tervezett beru-
házásokhoz saját erő megteremtése stb.), továbbá a vi-
lággazdasági válság teremtette kihívásoknak, a szűkülő 
források miatt megfelelően megteremteni a 2011. évi 
költségvetés alapjait, a fenntartható fejlődés figyelembe-
vételével. 
A helyi önkormányzatok feladatait a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint egyéb törvé-
nyek írják elő. Így például a közoktatásról, a szociális 
igazgatásról, az egészségügyről szóló törvények. Az ön-
kormányzatok feladatai és hatáskörei két részből tevőd-
nek össze: kötelezően ellátandó, illetve szabadon vállalt 
feladatokból. A kötelező feladatok finanszírozásáról az 
Alkotmány az önkormányzati alapjogok között rendelke-
zik. Az önkormányzatok azonban szabadon vállalt felada-
tokat is teljesíthetnek, ha ezekhez a pénzügyi források 
biztosítottak. 
A törvény meghonosította a modern önkormányzatiság 
egyetemes értékeit és lefektette az adottságaihoz igazo-
dó helyi igazgatási rendszer alapjait. Ennek lényeges ele-
me, hogy felerősödött az önállóság és ezzel együtt a fele-
lősség is. A feladatok ellátása részben a normatív támo-
gatási rendszerén keresztül biztosított. Ez azonban nem 
fedezi 100 %-ig a feladatok költségeit. A szükséges több-
letforrások megteremtéséhez a települési önkormányza-
tokat alkotmányos jogosítványokkal ruházták fel. Ezen 
jogosítványok közé tartozik például a helyi adó kivetésé-

nek joga, amelynek alkalmazási kereteit az 1990. évi C., a 
helyi adóról szóló törvény adja meg. 
Az önkormányzatok gazdálkodásának tapasztalatai azon-
ban azt mutatják, hogy az így kialakított rendszer műkö-
dése feszültségekkel terhes. Az államháztartás reformja, 
a további feladatok decentralizációs törekvései fölerősí-
tették a helyi forrásbővítés lehetőségeivel szembeni vára-
kozásokat a központi kormányzati szinteken. Ezt azonban 
az önkormányzatok nem, vagy egyre nehezebben tudják 
teljesíteni. Ennek érdekében Körösladány Város Önkor-
mányzatának is keresni kell az új, hatékonyabb módsze-
reket, ami az intézményrendszere átalakítását, a felada-
tok hatékonyabb ellátását szolgáló központosításokat is 
eredményezheti. 
 Az előterjesztésből kiderült, hogy a testület a 
bevételi és kiadási oldalon egyaránt 1.494.769.000,- 
Forinttal gazdálkodhat, ami  az elmúlt évi bázishoz képest 
mintegy 85 milliós csökkenést jelent. Az eredeti bevételi 
tervben hitelfelvétel nem szerepel. Ezen előterjesztés 
forrásorientált, módosított teljesítés (pénzforgalmi) 
szemléletű. 
A források szűkülését mutatja be az alábbi ábra. (A nor-
matíva szó az állam által célzottan, feladatra adott pénzt 
jelenti.) 

 
A fenti bevételi forrás a legjelentősebb az önkormányza-
tok számára. Ezt egészíti ki a saját bevételek, helyi adók, 
és meghatározott célra – pl. beruházásra- átvett pénzesz-
közök. A meglévő bevételi kerethez kell a kiadásokat ter-
vezni. Ebből az összegből kell fenntartani az iskolát, az 
óvodát, az Egyesített Szociális Intézményt – azaz az idő-
sek ellátását, a Szociális Otthont, a Családsegítő és gyer-
mekjóléti szolgálatot-, a művelődési házat, a könyvtárat, 
a helytörténeti gyűjteményt, segélyeket fizetni a rászoru-
lóknak stb. 
A felújítások is nagy hangsúllyal szerepeltek a költségve-
tésben, mintegy 500.000.000,- Ft értékben. Folytatódik 
az iskola rekonstrukciója, a városközpont felújítása, vala-
mint a volt parókia épület átalakítása szociális intéz-
ménnyé. A szennyvízelvezető-rendszer II. ütemének ter-
vezési munkái is ebben az évben fejeződhetnek be. Pá-
lyázni kívánnak kerékpárút-felújításra, belvízelvezető-
árkok rendbetételére. Ezek csak a legnagyobb volumenű 
beruházások, melyekkel párhuzamosan folyamatosan  
figyelik az új pályázati lehetőségeket is. 
Az önkormányzat tisztában van azzal is, hogy a gazdasági 
helyzet nem fog máról-holnapra gyökeresen megváltozni 
pozitív irányban, így több olyan lépést is meg kíván vizs-
gálni, mellyel csökkenthető a kiadások összege. Ilyen 
például a meglévő intézményhálózat felülvizsgálata és     
- amennyiben indokolt - annak átalakítása. Az önkor-
mányzat más területeken is keresi a takarékosabb műkö-
dés lehetőségeit. 
 
A testület az ülésén - egyebek mellett - elfogadta éves 
munkatervét és városunk idei kulturális rendezvényeinek 
programját. 
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Önkormányzati tájékoztató 



Körösladány Város                                              
2011. évi rendezvény naptárából 

 
- Március 19. (szombat) 15.00:   
 A Wenckheim - emlékkiállítás megnyitója  
- Április 11. (hétfő) 18.00:  Költészet napja  
- Május 1. (vasárnap) 9.00: Majális  
- Május 14. (szombat) 15.00:     
 Városszépítők Írisz-napi hangversenye  
- Május 29. (vasárnap) 9.00:  Városi gyermeknap  
- Június 4.(szombat) 15.00: Nemzeti Összetartozás Napja 
- Július 1-2-3. (p-sz-v)  16. Körösladányi Napok  
- Július 4. (hétfő) 17.00: Kiss Ferenc emléktábla avatása  
- Szeptember 3. (szombat) 09.00:  
    Körösiek-Ladányiak VII. találkozója  
      Népi ételek főzőversenye,  
      „Sárrét” teljesítménytúra (15, 30 km) 
- Szeptember 17. (szombat) 9.00:  Városszépítők napja    
- Szeptember 25. (vasárnap) 10.00: Idősek világnapja 
- Október 23. (vasárnap) 10.00:  Városi megemlékezés  
- Október 28. (péntek) 15.00:  
    Halottak napi megemlékezés  
- November 12. (szombat) 07.00:VI. Ladányi disznótoros        
December 18. (vasárnap) 9.00:       
 Aranyvasárnapi Ladányi Karácsony,   
 4. Adventi gyertyagyújtás 

 
Körösladány Város Önkormányzata 2011. évi teljes 
rendezvény programját az önkormányzat honlapján 
olvashatják.  Elérhetősége:    www.korosladany.hu    

Kiváló Tehetségpont lett  
az általános iskola 

        
 2010 folyamán a körösladányi Tüköry Lajos 
Általános Iskola egy olyan tehetséggondozó pro-
jektbe kezdett, amely nem várt lehetőségeket nyi-
tott meg a város tanulói előtt. Az iskola először egy 
Európai Uniós pályázat keretén belül nyert pénzt 
tehetséggondozásra, majd Tehetségpontként is re-
gisztrált. A decemberi akkreditációt, mely által el-
nyerték a Kiváló Tehetségpont címet, hatalmas 
munka előzte meg. Az iskola tanárai közül Kissné 
Kovács Anna, Sas Éva, Szabóné Gombos Orsolya és 
Kiss Károly kidolgozott egy programot, mely alapjá-
ul szolgált a későbbiekben regisztrált Tehetségpont 
működtetéséhez. 
      A tehetséggondozásban résztvevő tanárok rend-
szeres foglalkozásokat szerveznek azoknak a gyere-
keknek, akiket előzőleg a szaktanárok egyetértésé-
vel, illetve különböző mérések alapján valamilyen 
területen kiemelkedőnek találnak. Céljuk a tehet-
ség fejlesztése és kibontakoztatása. A fejlesztés 
rendkívül összetett, a tehetséges gyereket minden 
oldalról fejleszteni, támogatni kell. Ebben az Okta-
tásért Közalapítvány segített nekik, ahol ők projek-
tekkel és nyári tehetséggondozó táborral pályáztak. 
Ilyen projekt volt az Időutazás is, melynek keretén 
belül kirándulásokat, üzemlátogatásokat, kísérlete-
zéseket és előadásokat szerveztek a gyerekeknek. 
Minden gyerek rendszeresen részt vett a szakterü-
letét érintő foglalkozásokon, de voltak közös prog-
ramok is.  Miközben ezeket a foglalkozásokat  már  
sikeresen végezték, jelentkeztek a Tehetségpont 
akkreditációjára. Az akkreditáció feltétele egy rend-
szer felépítése volt, mely biztosítja a tehetséggon-
dozás feltételeit. A programhoz több pedagógus is 
csatlakozott, hogy hatékonyabban teljesíthessék a 
feltételeket, melyeket folyamatosan biztosítani kell. 
Ilyen a tehetség azonosítása, programok biztosítá-
sa, tanácsadás, pályaválasztás, valamint a szakem-
berek biztosítása.  
      A rendszer kidolgozása meghozta a várt ered-
ményt. Az iskola három évig használhatja a Kiváló-
an működő Tehetségpont címet. Tevékenységük 
további célja az, hogy a kistérségben is együttmű-
ködjenek a többi iskolával, hogy minél több tehet-
séges gyereket találjanak meg. Tervük közt szere-
pel a versenyeztetés, tehetségnapok szervezése és 
sok más tevékenység, program, melyek közös célt 
szolgálnak: a tehetségek felismerését és kibonta-
koztatását.  
                                                        Lakatos Marianna 

Tájékoztató 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy               
Dr. Mihala András  

állatorvos                   
 2011. március 1-től új helyen,                     
a Garibaldi tér 3. szám alatti,                        
volt orvosi rendelő udvaráról                        

nyíló helyiségben rendel. 

http://www.korosladany.hu


 A rendszerváltozás utáni első szabad parlamenti választások 
1990. március 25-én és április 8-án zajlottak Magyarországon.  Az 
új törvényhozásba, amely az 1945-ös szabadon választott nemzet-
gyűlés folytatásának tekinthető, hat párt került be: az MDF a Kis-
gazdapárttal és a KDNP-vel alkotott  60%-os többségű kormány-
koalíciót. Az ellenzéki padsorokban az SZDSZ, a  Fidesz és az 
MSZP foglalt helyet. A magyar alkotmánytörténet visszatért  a 
parlamenti kormányzás, az 1946. évi I. törvény szelleméhez. 
   A nyár folyamán országszerte nagy erőkkel készültek az őszi 
helyhatósági választásokra. Az 1990-es önkormányzati törvénycso-
mag az európai és a magyar önkormányzati hagyományokra tá-
maszkodva szakított az 1950 óta fennálló tanácsrendszerrel. 
   A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
ról szóló törvény három választókerületi rendszerbe osztotta az 
ország településeit: a tízezernél kevesebb lakosú településeken 
kislistás, a tízezer feletti településeken vegyes, a fővárosban tisz-
tán listás választási rendszert vezetett be. A polgármestert tízezer 
lakos alatt közvetlenül, afelett közvetett módon, a képviselő-
testület által választották. 
   A választások eredményeként a vidéki Magyarországon döntően 
nem pártpolitikai alapon álló önkormányzatok jöttek létre, a kislis-
tás képviselőtestületekben a függetlenek aránya 71,19%, a pol-
gármestereké 82,86%. A helyhatósági választásokat viszonylag 
alacsony állampolgári érdeklődés jellemezte: az első fordulóban 
40%-os, a második fordulóban 29%-os a részvétel országos átla-
ga.  
   Az alacsony részvétel ellenére megállapítható, hogy 1990. szep-
tember 30-án (és október 14-én) a Magyar Köztársaságban létre-
jött és legitimmé vált a szervezetében és hatáskörében önálló, a 
tanácsrendszert felváltó önkormányzati rendszer. 
   1990 őszén jelent meg településünkön Naszluhácz Géza szer-
kesztésében a KÖRÖSLADÁNYI ÚJSÁG első száma, amelyet a helyi 
MDF adott ki. A nyolcoldalas sajtótermék címoldalán a választópol-
gárokat szólították meg, a közelgő önkormányzati választásokról 
írtak. 
   Néhány idézet az újság első oldaláról: „TISZTELT VÁLASZTÓ-
POLGÁROK KÖRÖSLADÁNYBAN!” „Tájékoztatásunk: Körösladány 
az úgynevezett kislistás választási formában járul az urnák elé 
szeptember 30-án. Helyben a szavazásra jogosultak száma mint-
egy 4200 körösladányi polgártársunk. A lakosság lélekszáma alap-
ján Körösladányban a jövendő önkormányzat - a korábbi tanácsta-
gi rendszerrel szemben - lényegesen kevesebb önkormányzati 
képviselőt /ami a volt tanácsrendszer tanácstag helyébe lép/ mind-
össze 13 /tizenhárom/ tagú testületbe választjuk meg. A 13 tagú 
önkormányzat megválasztott tagjai önkormányzatbeli munkájukat 
nem főállásban fogják ellátni!” 
„… kérjük ügyeljen arra, hogy szabadon és titkosan a fülkében 
összesen 13 /tizenhárom/ jelölt neve mellett lévő körbe tegyen 
jelzést! Különben hiába fáradt el jogait szabadon gyakorolni végre, 
szavazata érvénytelen lesz!” „EZ A VÁLASZTÁSI RENDSZER, TÖR-
VÉNY MŰKÖDIK A HELYI POLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA SO-
RÁN IS! / Mint ismeretes, Körösladányban k é t polgármesterjelölt 
szerepel a szavazólistán./ Még egy tájékoztatás: amennyiben a 
fentiek nem így bonyolódnának le Körösladányban, akkor második 
fordulóra is sor kerülhet.” (Erre nem volt szükség településün-
kön—U.L.) 
„MENJÜNK EL MINÉL TÖBBEN VÁLASZTANI SZEPTEMBER 30-ÁN 
KÖRÖSLADÁNYBAN IS! /A választás napján Körösladányban— 
kizárólag a könnyebb adminisztráció érdekében!— továbbra is 6 /
hat/ lakóterületi szavazóhelyiség fog működni, de ennek nincsen 
területi vagy személyi összefüggése. Azaz: KÖRÖSLADÁNY NAGY-
KÖZSÉG EGY ÉS EGYETLEN VÁLASZTÓKERÜLET. Ami annyit je-
lent, hogy a jelöltlistáról bárkit, az írt módon megválaszthat a zárt 
fülkében titkosan.” 
   A második oldalon a legerősebb kormánypárt polgármesterjelölt-
je, a 34 éves Török Ferenc bemutatkozása olvasható. Az újság 
többi lapján néhány programismertető mellett képviselőjelöltek 

írnak magukról röviden. Keretes összefoglaló rész sorolja fel, kiket 
ajánlanak az említett pártok a ladányi önkormányzatba. 
     
 A jelölt-összeállítás számítógépes eljárással, plakátformában  is 
terjedt, sok helyen kitűzték. A szocializmussal gyökeresen szem-
benálló helyi erők részéről az eredmény felemás. 1990-ben az 
alábbi személyek jutottak be a képviselőtestületbe: 

 
   E táblázat a KÖRÖSLADÁNYI ÚJSÁG  I. évfolyamának 1-2. szá-
mában, decemberben jelent meg, amelyet havonta két alkalommal 
adott ki immáron Körösladány Nagyközség Önkormányzata, így az 
a KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ elődjének tekinthető. 
      A polgármester-választást az addigi tanácselnök, Berki Imre 
nyerte meg. Alpolgármesterré 13 szavazat és 1 tartózkodás mellett 
Bojti Jánost választotta meg a képviselő-testület. A 32 képviselője-
löltre 2.325-en adták le szavazataikat (ez az országos átlagot 
messze meghaladva 55,82 %-os részvételt jelent), ebből 2.276 
volt az érvényes voks. Egy lapon átlagosan 9,79 szavazat szere-
pelt. 
   A későbbi képviselőkre az alábbiak szerint szavaztak a ladányi 
választópolgárok: Dr. Kovács László (1.496), Dr. Kovács Zoltán 
(1.429),  Papp Károly (1.247), Kincses Imre (1.171), Dorogi 
Ferencné (975), Kádár Ferenc (964), Kardos Sándor (955),   Ko-
vács Imre (947), Szekeres Zoltán (812), Jónás János (796), 
Gurmai Károly (785), Csontos József (720), Bojti János (709).    A 
testület pártok, szervezetek szerinti megoszlása: MDF: 1 fő, 
SZDSZ: 2 fő, FKGP: 2 fő, MSZP: 2 fő, Ipartestület: 2 fő, független: 
4 fő. Az új képviselő-testület a polgármester havi munkabérét 
bruttó 39 ezer, a képviselői tiszteletdíjat bruttó 2 ezer forintban 
állapította meg. 
   A testületbe nem jutottak sorrendje: Herpai Lajos (704), Kiss 
Béla (690), Jámbor Lajos (682), Ombodi Sándor (632), Dienes 
Sándor (594), Földi Elek (592), Fazekas Lajos (551), Nagy Endre 
(548), Szilvási József (531), Kiss Ferenc (490), Sárréti István 
(467), Gálfi László (449), Kádár István (448), Szarka Gyula (406), 
Tóth Zoltán (372), Ferenczi Balázs (366), Sánta Jánosné (364), 
Naszluhácz Géza (240), Szabó László (173). 
Az első körösladányi önkormányzati képviselő-testület a ciklus 
végéig, 1994-ig működött a fent leírt összetételben. 
 
(Források: Képviselő-testületi Jegyzőkönyvek 1990.  2. kötet,  
KÖRÖSLADÁNYI ÚJSÁG 1990.évi (próba)száma, KÖRÖSLADÁNYI  
ÚJSÁG  1990. évi I. évfolyamának 1-2. száma) 
                                                                    Ujfalusi László 
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Az első szabad önkormányzati választásokról 



A tavaszi szezon előtt  
  
 A 2010/11-es Békés megyei labdarúgó baj-
nokság első osztályában szereplő Körösladányi 
MEDOSZ labdarúgócsapat őszi szezonja sajnos nem 
úgy sikerült, ahogy azt a csapat és a vezetőség 
tervezte. Elmaradtak a várt sikerek, csupán kétszer  
nyertek egész ősszel. Ezt a tabellán elfoglalt helye-
zés is tükrözi, hiszen utolsó előtti, 14. helyen zárt a 
csapat, 10 ponttal. Ez is szükségessé tette, hogy a 
vezetőség a  téli holtszezonban jelentősen változta-
tott  a játékoskereten. 7 új játékos érkezett a csa-
pathoz, akik közül többen korábban már játszottak 
körösladányi színekben. Kiss Sándor újra a csapat 
kapuját védi, Simon Imre és Benyovszki János a 
védelemben játszik majd, Nánási Istvánra és Novák 
Rolandra a középpályán számítanak a jövőben, míg 
Elek Tamás és Nagy Krisztián lesznek az elsődleges 
gólfelelősök. Természetesen távozók is voltak, öten 
hagyták el a csapatot. Nagyobb érvágást  Bakos 
József és Vári Attila távozása jelentett, de elhagyta 
a klubot Kolárovszki Gábor, Farkas Gyula és Szántó 
László is, de ezen eligazolások várhatóak  voltak.   
    Mint Nyilas Sándor elnök elmondta, a csapat 
kész a folytatásra: „- Január közepén kezdtük a 
felkészülést, heti 4-5 foglalkozást tartunk és min-
den szombaton felkészülési mérkőzést játszunk. Az 
őszi gyenge szereplésünk rámutatott arra, hogy 
mind létszámban, mind minőségben erősítenünk 
szükséges, amit az új igazolásokkal talán sikerül 
megoldanunk. Az őszi gyenge szereplés miatt egy-
értelműen cél a bennmaradás, ezzel a kerettel elvi-
leg nem lehetnek kiesési gondjaink. A tavasz végé-
re talán a 10. hely is elérhető lehet, de hosszú tá-
von egy megye egyes középcsapatot szeretne ki-
alakítani az elnökség. Olyan egységes csapatot, 
amiben többségében tehetséges körösladányi fiata-
lok játszanak. Éppen ezért a felnőttekkel készül 
néhány fiatal is, akik közül Mező Sándor és Kovács 
Dániel akár minden bajnoki meccsen szerepet kap-
hat. Sokat várunk Sáfár Benjamintól, Holóka Árpád-
tól és Bojti Bencétől is. Legfrissebb hír, hogy Ke-
resztesi János, a volt csapatkapitány is a csapat 
rendelkezésére áll.”  
 A csapat másfél éve   saját honlappal ren-
delkezik, melyet Baranya Róbert és Baranya Tamás 
üzemel.  Honlapunk elérhetősége: 
 www . k o r o s l a d a ny m e d o s z s k . g p o r t a l . h u 
Az oldal nemcsak a körösladányi szurkolókat szol-
gálja ki, hanem folyamatosan frissül és olvasói na-
ponta új híreket, információkat kaphatnak a megyei 
első osztály összes csapatáról. Hétvégenként vala-
mennyi eredményt közreadunk, de több más lehe-
tőséget is rejt magában a weboldal. Többek között 
lehet chaten, illetve kommentárban hozzászólni, 
véleményezni a cikkeket, a csapatot, a játékosokat. 
A bajnokság alatt beharangozót és beszámolót is 
olvashatnak, de sűrűn vannak interjúk és egyéb 
érdekes cikkek is. Az oldal a jövőben is szeretettel 
várja az olvasóit. 
    A márciusban folytatódó bajnokságban először 
csak a hónap végén játszik csapatunk hazai pályán, 
s akkor már az új öltözőt használják játékosaink.  
  
                                                   Baranya Tamás  

Műsoros CD a karácsonyfa alatt 
 
 A körösladányi Cuháré Citerazenekar igazi meglepetéssel szolgált 
rajongóinak és a citerabarátoknak: karácsonyra megjelentette CD-jét. Az 
országosan is ismert együttes 1979-ben alakult id. Komróczki Mihály veze-
tésével, aki saját otthonában szívvel-lélekkel tanította a népzenére vágyó 
kisdiákokat. Miután nagy érdeklődés mutatkozott a faluban a társas citerá-
zás iránt, ezért a nyolcvanas évek elejétől már iskolai szakkör keretében 
folyt a citeraoktatás, Kiss Béla tanár úr közreműködésével. Idővel a zenekar 
irányítását Komróczki Gyula vette át, aki mindmáig a zenekar összetartója. 
A közösség nem csak mint zenekar működik együtt, hanem mint egy kis 
család, ami – szerintük – a szívből jövő zenélés legnagyobb titka. A csapat 
legfőbb különlegessége, hogy a hangszereket, amelyeken a fiatalok játsza-
nak, vezetőjük készítette, aki autodidakta módon tanulta meg a hangszer-
készítés mozzanatait. A zenekar egyedisége azonban nem csak ennyiben 
rejlik. Az átlagos népzenészektől eltérő módon kihívásnak érzik különböző 
népek zenéjének megszólaltatását, párhuzamosan a magyar népzenei ha-
gyományok megőrzésével. A felvételen ezt nagy előszeretettel mutatják 
meg hallgatóiknak. 
 Az évek során a zenekar neve összefonódott Körösladánnyal. A 
Cuháré nagyon sokat köszönhet szülővárosának, hiszen olyan közönséget 
tudhat maga mögött, amely mindenképpen hozzájárult eddigi munkájának 
sikereihez. 2010. decemberére készültek el zenekar hanglemezének utolsó 
munkálatai. A CD bemutatkozó füzetének előlapján látható színkavalkád is 
érezteti velünk, hogy nem egy „szimpla” citerás népzenei hanglemezt tar-
tunk a kezünkben. A rajta megszólaló zenei összeállítások hallgatásával 
nem csak európai országokba, hanem Japánba is teszünk egy képzeletbeli 
utazást. Mindezek tanúbizonyságot tesznek arról, hogy a köztudatban élő 
citera hatalmas fejlődésen ment keresztül, s ezáltal bonyolultabb hangzás-
világ megszólaltatására is alkalmassá vált. 
Műsoros CD-jük az „Illik a tánc…” címet kapta, s a rajta található műsor-
anyag – amely a www.komróczkicit.hu oldalon meghallgatható – a követke-
ző: 
1. Hol jártál az éjjel…/Dunántúl/ 
2. Avilem /Cigány népdal/ 
3. Erdélyország /Kalotaszeg/ 
4. Zoborvidéki lakodalmas népdalok /Felvidék/ 
5. Fermoy Lasses- Bag of spuds /ír tánczene/ 
6. „…csendülj mező…” /mezőségi muzsika/ 
7. Japán népdal (Megrongált vár fölött ragyogó hold) 
8. Elmegyek, elmegyek… /Mezőmadaras/ 
9. Székely himnusz 
A bemutatkozó füzet utolsó lapján a következő ajánlás olvasható: 
„Hálás köszönet elsőként és mindenekelőtt azoknak, akik a hanganyag 
elkészítése során segítettek bennünket. Észrevételeik felbecsülhetetlen 
értékűnek bizonyultak. Valamennyi közreműködő – nem számít, milyen 
nagy vagy milyen kicsi volt a segítségük – jobbá tették ezt a kiadványt. 
Tisztelgünk mindazok előtt, akik a háttérbe maradva vettek részt a hang-
anyag elkészítésében, akik a munkálatok során tartották bennünk a lelket. 
Köszönet családtagjainknak, akik sok-sok türelemmel és szeretettel álltak 
és állnak mellettünk. Lemezünket elsősorban Komróczki Mihálynak és Kiss 
Bélának (+) ajánljuk. Reméljük, majd a mi gyerekeink is büszkén vállalják a 
mi jelenünket, mint ahogyan mi tiszteljük az ő múltjukat, amit ránk hagy-
tak.” A CD-vel kapcsolatos információk Komróczki Gyulától a +36-30/273-
7921-es telefonszámon kérhetők. 
Az együttes 2010. decemberében világzenei kategóriában benevezett a 
Folkbeats tehetségkutató versenyre, melynek elődöntőjét 2011. február 26-
án rendezik Budapesten, a Fáklya klubban. Természetesen nem juthattak 
volna eddig az értük szorító, s rájuk szavazó segítőik nélkül. Ezen fellépé-
sük után is számítanak támogatóik szavazatára, melynek elérhetőségét a 
facebook-on és az iwiw-en közzéteszik. A verseny fődíja egy minimum két-
hetesre tervezett észak-amerikai turné a New York-i Centrum Management 
Ltd. szervezésében. A Centrum Management ezentúl többéves 
management-szerződést köt velük. A fődíjon és a helyezettek díjain túl a 
Folkbeats internet oldalán keresztül a leendő turnéhelyszínek amerikai és 
kanadai közönsége megnézheti, meghallgathatja az előadókat, valamint 
szavazhat az egy-egy fordulóból továbbjutottakra a hathónapos rendez-
vénysorozat alatt. Ez a „rendszer” hónapokon keresztül biztosítja a bemu-
tatkozást minden nevezett számára. 
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Báró Wenckheim József és orczi báró Orczy 
Terézia gyermekeként 1811. február 16-án látta 
meg a napvilágot a XIX. század egyik nagy formá-
tumú, de mára már egyre inkább feledésbe merülő 
alakja, báró Wenckheim Béla. Bár Pesten született, 
a családi kötődés - a körösladányi központú, Fást, 
Köröstarcsát, valamint Mezőberényt is magába 
foglaló uradalom révén mégis körösladányi illető-
ségűnek számított, akinek állandó lakóhelye az 
itteni, 1805-re megépült copf stílusú kastély volt. 

Pesten tanult tovább, ahol 16 esztendős ko-
rára végezte el a jogot. Gyakornokoskodása után 
19 évesen már az ügyvédi oklevelet is megszerez-
te. Az immár teljes egészében magyar főúrrá vált 
ifjú ezt követően került vissza Békés vármegyébe, 
ahol 20 évesen tiszteletbeli aljegyzővé nevezték 
ki. Egy évvel később már a táblabírák sorába emel-
kedett. Az 1837-ben megtartott tisztújító választá-
son pedig a mérsékeltek jelöltjeivel szemben a 
reformpárti báró Wenckheim Bélát fölényes 526 
szavazattal másodalispánná, két évvel később pe-
dig országgyűlési követté is megválasztották. Ha-
marosan Csongrád vármegye is fölfigyelt a gróf 
Széchenyi István köréhez tartozó körösladányi 
főúr szereplésére, akit ennek hatására választot-
tak meg táblabírájukká. A Békés vármegyei köz-
gyűlés mérsékelt szárnyának megerősödése kö-
vetkeztében 1840-ben nemcsak a másodalispáni 
tisztségéről mondott le, hanem mindenféle hiva-
talviseléstől is elzárkózott, s csupán a vízi küldött-
ség elnöki posztját tartotta meg. 1842-ben viszont 
ő volt a békési főispánná kinevezett gróf Károlyi 
György elé vonuló lovas bandérium vezére, ami 
után 1843-ban újból elvállalta az országgyűlési 
követséget, de a megyei erőviszonyok újbóli át-
rendeződése miatt, egyéni és családi okokra is hi-
vatkozva még az év végén lemondott a megbízatá-
sáról. 1846-ban viszont őt választotta meg a Körös 
Vízszabályozó Társulat az elnökének. A meghívá-
sára 1847. szeptember 19-én Körösladányban tar-
tottak gyűlést, amelyen gróf Széchenyi István, 

mint a Körös szabályozása érdekében kinevezett 
királyi biztos elnökölt, ahol a Sebes-Körös szabá-
lyozásának ügyében tanácskoztak, szorgalmazva a 
mai folyómeder kialakítását. 

1848-ban báró Wenckheim Bélát nevezték ki 
Békés vármegye főispánjának. Ceremónia nélküli 
egyszerűséggel május 3-án iktatták be tisztségé-
be, aki emellett még István főhercegnek, Magyar-
ország nádorának az udvarmestere is lett. Noha az 
aktív harcokban nem vett részt, jelentős anyagi 
áldozatot vállalva, nagy szerepe volt a megyei 
nemzetőrség, a honvédzászlóalj fölállításában, 
valamint a szabadcsapatok szervezésében. A sza-
badságharc bukása után emiatt külföldre kellett 
menekülnie. Idehaza ezalatt zárolták minden ingó 
és ingatlan javait, melynek zárgondnoka a fiata-
labbik öccse, báró Wenckheim Viktor lett. 1850-
ben kapott kegyelmet. Körösladányba vonult visz-
sza, ahol a birtokai gazdálkodását irányította. A 
lótenyésztés volt a kedvenc foglalatossága, s maga 
is jó lovas hírében állt. Nem kis bravúrt mutatott 
föl, amikor Pestről öt váltott lovon 9 és fél óra 
alatt lovagolt haza Körösladányba. A Bach-
korszakban való aktív szerepvállalásának köszön-
hető a lóversenyzés, a pesti Nemzeti Kaszinó mel-
lett a Gyulai Kaszinó működésének – aminek tisz-
teletbeli elnöke is volt – újbóli fölkarolása éppúgy, 
mint a Csákói Vadásztársaság 1851-es megalapítá-
sa, melyeknek mint politikai vitahelyeknek báró 
Wenckheim Béla vált a szellemi vezérévé. Közben 
belefogott a fási vadászkastélyának Ybl Miklós 
tervei szerinti építtetésébe, ami 1855 és 1862 kö-
zött készült el neoromantikus stílusban. Ott talál-
juk a Békésmegyei Gazdasági Egylet alapszabályá-
nak megfogalmazói között is, melynek 1861-ben 
az elnökévé is megválasztották. Ugyancsak elnöki 
teendőket látott el az 1862-ben alakult Magyar 
Földhitelintézetben is. 

Ez alatt az uralkodó, Ferenc József 1860-ban 
újból kinevezte Békés vármegye főispánjává. Az 
alkotmányosság helyreállítása érdekében rövide-
sen összehívott esztergomi értekezletnek ő lett a 
vezérszónoka. Kiállásának, egyenes jellemének 
köszönhetően – miként följegyezték róla – a ma-
gyar politikai elit élvonalába emelkedett, mint a 
nemzet bizalmában, mint a politikai körök tisztele-
tében. Ferenc József szeme is megakadt a ritka 
becsületessége, lojalitása és önzetlen hazafisága 
láttán, s még jóval a koronázás előtt meg tudta 
nyerni az uralkodó megbecsülését és bizalmát, ami 
a későbbiekben bensőséges barátsággá nemesült. 
Az országgyűlés 1861-es feloszlatása, az alkotmá-
nyosság felfüggesztése után tartott megyei köz-
gyűlés azonban a passzív ellenállás mellett dön-
tött, báró Wenckheim Béla pedig lemondott tiszt-
ségéről. A parlament 1865-ös újbóli összehívása 
alkalmával azonban harmadjára is elvállalta a bé-
kési főispáni méltóságot, tevékeny részt vállalva a 
kiegyezésért folyó küzdelemben. Emberiességét 
mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy azoknak a 
tisztviselőknek, akiknek körülményeiknél fogva a 
megyei díjazás nem fedezte a megélhetését, azo-
két saját zsebéből toldotta meg. 

               (Folytatás a következő oldalon) 

200 éve született báró Wenckheim Béla,  
a történelmi Békés megye egyetlen miniszterelnöke 



„Zebra - harc” 
  
 Soha véget nem érő harc a gyalogosok és a gépjár-
művezetők között. Mindenki a másik félre mutogat, pedig 
egy kis odafigyeléssel, előzékenységgel elkerülhetővé vál-
na a sok „felesleges” baleset. Számos alkalommal elmond-
ták már, de mégsem elégszer: az úttestre lépő gyalogos-
nak - még akkor is, ha kijelölt gyalogátkelőhelyen és ab-
szolút elsőbbségi helyzetben kíván áthaladni - meg kell 
győződnie annak veszélytelenségéről! A gyalogjárda a gya-
logosoké, az úttest a gépjárműveké, ezért ajánlott az óva-
tosság! A járművezetők az esetek másik felében tekinthe-
tők a balesetek okozójának. Elsősorban a kijelölt gyalogát-
kelőt igénybe vevők védettségére nincsenek tekintettel. 
Nem veszik figyelembe az elsőbbségi jogukat, mondván: a 
gyalogosnak könnyebb megállnia. Éppen ezért az úttestre 
lépő gyalogosnak még az elsőbbségi jog tudatában is meg 
kell győződnie arról, hogy az arra haladó jármű vezetője 
elismeri-e ezt a jogát! A gyalogátkelőhelyeken való áthala-
dáskor a kerékpárosok vannak a legnagyobb veszélynek 
kitéve. NEM TUDJÁK, VAGY NEM FOGLALKOZNAK A KRESZ 
SZABÁLYAIVAL, MISZERINT A KERÉKPÁRRÓL LE KELL 
SZÁLLNI, ÉS AZT ÁT KELL TOLNI A ZEBRÁN! Az autósok 
nem számítanak a semmiből felbukkanó kerékpárosokra 
így még hirtelen fékezéssel sem tudnak megállni. Sok ke-
rékpáros abban a tudatban van, hogy ha gyalogátkelőhe-
lyen kíván áttekerni, elsőbbsége van. Tévhit, hiszen ez a 
gyalogosokra vonatkozik, nem pedig a kerékpárral áthajta-
ni kívánó „járművezetőre”.  
                                                                                  
    Győri Judit r. törm.   
   mb. baleset-megelőzési előadó 
                                     Szeghalmi Rendőrkapitányság 

 (Folytatás az előző oldalról)   
Főispánságáról 1867-ben ismét lemondott, miu-

tán a kiegyezést követően övé lett a gróf Andrássy-
kormányban a belügyminiszteri tárca. Az államigazga-
tás érdekei, illetve a megyei autonómia általa is támo-
gatott ügye gyakran állította dilemma elé, miközben a 
sajtó támadásaival is szembe kellett néznie. Mégsem 
ez késztette meghátrálásra, hanem a kialakult veseba-
ja miatt kényszerült 1869-ben visszavonulni. Amint a 
betegsége némileg javult, 1871-ben elvállalta a király 
személye körüli miniszterséget, amit a haláláig viselt. 
Miként írták róla: tán az egész országban senki nem 
volt alkalmasabb erre a kényes, egyben bizalmi állás 
elfoglalására. „Tiszta jelleme, lovagias modora, derült 
kedélye, s az a zavartalan erkölcsi összhang, mely 
egész lényét áthatotta, kipróbált hazafisággal s érint-
hetetlen loyalitással párosulva: olyanná tette a férfiut, 
a kiben a nemzet és király egyformán megbízhatott.” 

 Ugyan a betegsége továbbra is kínozta, 1875-
ben a Deák-párt és a Balközép Párt egyesülése idején, 
az új választások lebonyolításáig elvállalta a miniszter-
elnökséget is. Az egyik nekrológjában olvashatjuk róla: 
„Igazán önfeláldozás ez az akkor tájban terhes állást 
elfoglalni s részvéttel emlékezünk vissza ma is, midőn 
a sápadt arcu összeesett alak, reszkető gyönge hangon 
tartott programbeszédet a képviselőházban. Oly gyen-
ge volt, hogy alig birt állni, oly rosszul volt, hogy el 
nem mondhatta beszédét, ugy kellett azt felolvasnia s 
a papiros majd kiesett reszkető kezéből. Sokan mond-
ták: ez hamarabb meghal, mintsem megbuknék.” 

Báró Wenckheim Béla azonban nem halt meg, 
ahogyan meg sem bukott. 1878-ban még arra is volt 
ereje, hogy a belügyminiszterséget is elvállalja újra. 
Igaz, ez két hónapig tartott. Egy jó félév után aztán 
1879. július 7-én végleg ledöntötte lábáról a halálos 
kór. A tetemét hazahozták Körösladányba, ahol július 
10-én helyezték a családi kriptába. Utolsó kívánsága 
volt, hogy vörös angol vadászfrakkjában temessék el. 
A szertartást Márton Mihály körösladányi plébános ce-
lebrálta Kny Antal békési és Apostol Ubold mezőbe-
rényi plébánosok segédletével. 

Az ellenfelei által is lovagiasnak mondott báró 
Wenckheim Béla utód nélkül hunyt el. A társaságot 
nagyon kedvelte, kitűnő táncos is volt, de nem házaso-
dott meg. „Pedig – mikén föl is jegyezték – sok szép 
fiatal és magas rangú hölgy forgatta fejében azt, hogy: 
hozzá menjen feleségül. De az asszonyoknak azért 
mégsem volt okuk soha neheztelni e miatt báró 
Wenckheim Bélára. Mert ha nem is talált méltónak arra 
egy nőt sem, hogy érte éljen; magát a nőnemet méltó-
nak tartotta mindig arra, hogy ha kell, meghaljon ér-
te.” 

Báró Wenckheim Béla élete átívelte a reform-
kort, a szabadságharcot és a kiegyezés korát, mely 
hosszú időszaknak vált kiváló politikusává. Nemcsak 
szűkebb hazájában, Békés megyében, hanem az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában is meghatározó személyi-
ségnek számított. Egyenes jelleme, bátor szókimondá-
sa, helytállása a mai kornak is példaképül szolgál. Ke-
vesen tudják, hogy éppen ezen értékek miatt formázta 
meg róla Jókai Mór az Egy magyar nábob és Kárpáthy 
Zoltán című regényeiben feltűnő Szentirmay Rudolf 
alakját. Büszkék lehetünk rá, hogy az élete 
Körösladányhoz kötötte, ahhoz a kedves földhöz, 
amelyben örök álmát nyugossza.  

 
                                                    Kazinczy István 

Felhívás a  Tüköry emlékoszlop            
felújítására 

 
  
 Körösladány Város Önkormányzata  támogatja a 
kastélyparkban található Tüköry Lajos emlékoszlop 
felújítását. Annak költségeit a Körösnadányi Nadányi 
Társasággal közösen egyharmad-egyharmad  arányban 
magára vállalja. A fennmaradó rész fedezésére ado-
mánygyűjtést szervez. Kérik a felújítással egyetértő, 
azt támogatni kívánó magánszemélyeket, vállalkozó-
kat, hogy pénzbeli adományukkal segítsék a kezdemé-
nyezés megvalósulását.  
Az adományok befizetéséhez csekk kérhető az önkor-
mányzat pénzügyi csoportjánál és a művelődési ház-
ban. Számlaszám: 11733065-15344777.  
A csekk „Közlemény” rovatában kérjük feltüntetni az 
"emlékoszlop felújítására" szöveget is.   



545 éve, 1466-ban említik a krónikák először az akkori 
Nadányt „Ladány” néven. 
235 éve, 1776-ban épült újjá a református templom. 
225 éve, 1786-ban létesítették az akkor betelepülő katoliku-
sok a plébániát.  
210 éve, 1801-ben született nemes Novák Ferenc jogász, a 
körösladányi Wenckheim-birtok jogi igazgatója 
200 éve, 1811-ben (február 16-án)  született                              
a Körösladányban nyugvó báró Wenckheim Béla miniszterel-
nök.  
195 éve, 1816-ban született Kiss Ferenc gyógyszerész,         
az első körösladányi patika megalapítója. 
190 éve, 1821-ben (április 5-én) pusztította el a fél falut   a 
nagy tűzvész. 
185 éve, 1826-ban készült el a báró Wenckheim család 
körösladányi kápolnája és kriptája. 
175 éve, 1836-ban (március 2-án) született Tüköry István,   
a körösladányi Wenckheim-birtok uradalmi ispánja, Tüköry 
Lajos öccse.  
165 éve, 1846-ban vette át báró Wenckheim Béla a Körös 
Szabályozási Társulat irányítását.  
130 éve, 1881-ben árvíz pusztított a faluban. 
125 éve, 1886-ban született Dr. Pándy István, Körösladány 
egykori közigazgatási jegyzője. 
120 éve, 1891-ben épült meg településünkön a vasút,            
és ezzel megkezdhette működését a helyi posta.  
Ebben az évben született Balogh Zsigmond ref. elemi iskolai tanító 
és vitéz dr. Szollár (Szentannay) Pál orvos. 
115 éve, 1896-ban megindult a tégla- és cserépgyártás         
az Első Körösladányi Gőztégla- és Agyagárugyárban. 
100 éve, 1911-ben kezdte meg működését a Körösladányi 
„Hangya” Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet. 
90 éve, 1921-ben (október 14-én) született Körösladányban 
gróf Meran János.  
90 éve, 1921-ben megszűnt az izraelita iskola. 
A földreform során – megváltással 146-an jutottak 311 kat. 
holdnyi földhöz.  
80 éve, 1931-ben megalakult a Független Kisgazda-, Föld-
munkás és Polgári Párt, valamint a Szociáldemokrata Párt 
helyi szervezete.  
 
 

75 éve, 1936-ban alakították át kastéllyá az egykori tiszttar-
tó lakot („Csáky-kiskastély”), a mai Dr. Asztalos Miklós Mű-
velődési Ház épületét.  
65 éve, 1946-ban alakult meg a „Hangya” mellett működő 
parasztszövetkezet és a földműves szövetkezet. 
Elkezdődött a falu nagyarányú villamosítása. 
60 éve, 1951-ben indult meg a tanítás a központi iskolává 
alakított volt gróf Meran kastélyban.  
Szatmári János vezetésével meglapították a mai Henkel 
elődjét, a nagy múltú Fa-, Vas KTSz-t,  
Mintegy 150  sorstársával együtt Körösladányba deportálták 
Dr. Asztalos Miklóst és feleségét.  
55 éve, 1956-ban (március 15-ére) elkészült a kastélypark-
ban a Tüköry-emlékoszlop. 
Tüköry Lajos nevét vette fel az általános iskola. 
Október 28-án forradalmi megmozdulásokra és intézkedé-
sekre került sor.  
35 éve, 1976-ban  szűnt meg az oktatás a helyi gimnázium-
ban. 
25 éve, 1986-ban (február 21.) halt meg Dr. Asztalos Miklós. 
Ebben az évben leplezték le a mai Wenckheim Béla utcában 
Lengyel Béla emléktábláját (június 6-án). 
20 éve, 1991-ben (február 21), halálának 5. évfordulóján  
vette fel Dr. Asztalos Miklós nevét a művelődési ház.  
Felavatták az Emlék téren Mladonyiczki Béla alkotását, a  
II. világháborús emlékművet. 
Turbucz Zoltán vezetésével megalakult a Körösladányi Nép-
dalkör (augusztus 1-jén)  
15 éve, 1996-ban kezdte meg településünkön önálló tevé-
kenységét  a  Henkel Magyarország Kft. 
Macskinné Pór Erzsébet vezetésével megalakult a 
körösladányi mazsorett műhely. 
10 éve, 2001-ben avatták fel az általános iskola előtt báró 
Wenckheim József és báró Wenckheim Béla mellszobrát, 
Felavatták gróf Széchenyi István emléktábláját. 
5 éve, 2006-ban (február 21),  került sor Dr. Asztalos Miklós 
emléktáblájának felavatására.  
Leleplezték Széri-Varga Géza 1956-os szobrát. 
Új harangot kapott a református templom.  
Újraindult az oktatás az esti gimnáziumban. 
 
                                                                      Turbucz Zoltán 
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Körösladány Város körzeti- és                                          
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 hétköznapokon 7-15 óráig,  sürgős esetekben: 
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 Dr. Téren Tibor:  06-30/246-80-82  
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