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 A 2014. október 12-én megtartott önkormány-
zati képviselők és polgármesterek, valamint a megyei 
közgyűlés tagjainak választása településünkön rend-
ben, a törvényes előírásoknak megfelelően zajlott le.  
2014. október 10-én 16 óráig a választók névjegyzé-
kébe 3.750 fő került felvételre. A választás napján 
szavazóként 1.592 fő jelent meg a szavazókörökben, 
ami 42,45 %-os részvételi aránynak felel meg.                   
(Az országos átlag 44,3 % volt.) 
 A polgármesteri szavazólapra 2 jelölt neve ke-
rült fel. Az érvényes szavazatok száma 1.580 volt, 
melyből Kardos Károly, a FIDESZ-KDNP jelöltje 1.342 
szavazatot (84,94 %), Kecskeméti Bálint független 
jelölt 238 szavazatot (15,06%) kapott. 
 Ezen eredmény alapján 2014. október 13-tól a 
következő 5 éves ciklusban Körösladány város pol-
gármestere Kardos Károly Körösladány lett. 
 Városunkban a képviselő-testület létszáma                  
6 fő. A  6 mandátumáért 12 fő képviselő jelölt indult.  

A képviselő-testület tagjai lettek: 

  

 Dr. Pelcsinszki Boleszláv (független 1.010)                                                                                           

 Dr. Kovács György Zoltán (FIDESZ-KDNP 828)            

 Kovács Imre (független 775) 

 Holóka Demeter Péter (független 723) 

 Tóth József Endréné (független 698) 

 Mundrucz Gábor (JOBBIK 680). 

 

További, a testületbe nem került képviselő-jelöltek 
szavazati sorrendje:  
  

 Varga István (FIDESZ-KDNP  676)                                               
 Mező Zsigmond (FIDESZ-KDNP  665)                                                                                 
 Kecskeméti Bálint (független  471)                                                                                    
 Török Andor András (JOBBIK 387)                                                                                               
 Csala Rajmund Rudolfné (FIDESZ-KDNP 365),                                                                                     
 Földi János (független 276).       
                               
          A választás eredménye ellen az egyik jelölt kifo-
gást terjesztett elő. A kifogás elbírálására jogosult 
szervezet a Békés Megyei Területi Választási Bizott-
ság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  
 A helyi önkormányzati választásokkal egy idő-
ben a szavazók a megyei közgyűlés tagjaira is szavaz-
hattak. Békés megyében a megyei önkormányzati 
helyekért 5 párt indult.  A megyei közgyűlés listájára  
településünkön 1.542 érvényes szavazatot adtak le. 
Eredmények:  
 FIDESZ-KDNP    968 szavazat   (62,77 %),  
 JOBBIK       352 szavazat   (22,83 %).  
 MSZP                  154 szavazat     (9,99 %),  
 DK                         45 szavazat     (2,92 %),  
 EGYÜTT                 23 szavazat     (1,49 %).  

A megalakuló Békés megyei közgyűlésben a listákra 
leadott és összesített szavazatok figyelembe vételé-
vel a pártok az alábbi  képviselői helyeket szereztek: 
 FIDESZ-KDNP 11 képviselő  (54,85 %),  
 JOBBIK       4 képviselő  (20,96 %),  
 MSZP                  2 képviselő  (14,35 %),  
 DK                       1 képviselő    (5,78 %),  
 EGYÜTT              0 képviselő     (4,05 %). 
 Városunkban a roma nemzetiségi önkormány-
zat megválasztására is sor került. A kisebbségi név-
jegyzékbe 99 fő került felvételre. A választáson 44 fő 
(44,44 %) jelent meg. A kapott szavazatok sorrend-
jében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
Jakab Tiborné 38 szavazattal, Jónás András 30 szava-
zattal, Jakab József 29 szavazattal. 
(A Helyi választási bizottság beszámolója teljes terje-
delmében a www.korosladany.hu oldalon található.) 
 
 Körösladány Város Önkormányzata 2014. októ-
ber 22-én tartotta meg alakuló ülését, melyen Tubucz 
Zoltán, a helyi választási bizottság elnöke ismertette 
a választások eredményét.  
A beszámolót követően az újraválasztott polgármes-
ter, Kardos Károly, megválasztott képviselő-testület 
tagjai és a bizottságok tagjai esküt tettek. A polgár-
mester előterjesztése alapján a testület                              
Dr. Pelcsinszki Boleszlávot választotta meg városunk 
alpolgármesterévé.  
 A testület - munkáját segítendő - három bizott-
ságot alakított. 
 A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(Közbeszerzési Bizottság) elnöke Kovács Imre,                     
képviselő tagjai: Dr. Kovács György Zoltán,                          
Tóth József Endréné, külsős tagjai: Turbucz Gyuláné 
és Csala Rajmund Rudolfné. 
 A Szociális-, Egészségügyi- és Környezetvédel-
mi Bizottság elnöke Holóka Demeter Péter, képviselő 
tagjai: Mundrucz Gábor, Tóth József Endréné, külsős 
tagjai: Földi János és Varga István.  
 Az Ügyrendi-, Kulturális-, és Sport Bizottság                 
elnöke Dr. Kovács György Zoltán, képviselő tagjai:                    
Holóka Demeter Péter, Mundrucz Gábor, külsős tag-
jai: Sipos Imre és Ujfalusi László. 
 Körösladány Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a polgármester illetményét 448.700.- 
Ft/hó, a költségtérítését az illetmény 15 %-ban, 
67.305.- Ft-ban határozta meg. Az alpolgármester       
illetménye 157.000.-Ft/hó. Az alpolgármester a költ-
ségtérítéséről (23.557.-Ft/hó)   lemondott.   
A helyi választási bizottság beszámolója és az alakuló 
ülés előterjesztései teljes terjedelmében olvasható a 
www.korosladany.hu weblapon. 
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 Tüköry- vetélkedő  
 Október elején ismét megrendeztük az iskolánk névadójáról 
szóló  Tüköry–vetélkedőt. Az első és a második évfolyam vetélkedett 
együtt, kb. 10 fős csoportokban. Sajnos, az időjárás nem kedvezett, 
így az osztálytermekben és a folyosókon rendeztük meg az izgalmas és 
vidám délelőttöt. Volt itt minden: keresztrejtvény, találós kérdések, 
célba dobás, egyensúlyozás, puzzle, képfelismerés, tekézés,   zsákban 
ugrálás stb. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, sok pontot gyűjtöttek. 
Főként az első osztályosoknak tetszett ez a nap, hiszen nekik ez volt 
az első Tüköry- vetélkedő. (Szervezők: Csekő Ágnes, Pápáné Stempely 
Erika) 
 Tüköry-nap a felső tagozaton 
 Október 3-án Tüköry-napot szerveztünk a felsős gyerekek 
részére is.  A megemlékező ünnepség után a vetélkedő következett. 
Igyekeztünk érdekes és izgalmas feladatokkal készülni. Az állomások 
között helyet kapott a puzzle és a képfelismerés, iskolai logó készítése, 
a Maradj talpon!, a "Kossuth Lajos azt üzente...", a "Szóbeszéd" című 
feladat névadónk életéről, valamint sportos vetélkedők. Összességé-
ben egy kellemes, vidám délelőttöt töltöttünk együtt. A helyezések:  
1./hely: 7.a, 2./hely: 8.c, 3./8.b.  
(Szervezők: Varga Gabriella, Daruné  Varga Mária) 
 Az aradi vértanúk emléknapja 
 Október 6-án a felső tagozatos tanulók megemlékeztek az 
aradi vértanúkról. Fekete Anett 7.a osztályos tanuló szavalata után 
Sánta Boglárka Réka 7.c osztályos tanuló elevenítette fel az egykori 
eseményeket. Ezt követően a tanulók megtekinthettek egy filmrészle-
tet 1849. október 6-a szomorú eseményeiről. A műsort az iskolás tanu-
lók közös éneke zárta, akik az aradi 13 balladájának tanult részletét 
énekelték el. (Felkészítők: Sas Éva és Szűcsné Mészáros Anikó.)  
 Zenei vetélkedő  
 A sokéves hagyományt folytatva, október 1-jén ismét zenei 
vetélkedőt szerveztünk az 1-2.évfolyam tanulói részére. A nagyon jól 
sikerült, érdekes, játékos, információkban gazdag, jó hangulatú zenei 
ismeretterjesztő vetélkedő feladatai között szerepelt dalfelismerés, 
betűrejtvény, zenehallgatás után hangszerfelismerés,  hangszer-
csoportosítás, puzzle-játék, továbbá csapatonként, ritmus-zenekar 
alakításával egy szabadon választott dal előadása. A verseny ered-
ményhirdetéssel és táncházzal zárult.  A résztvevő gyerekeket emlék-
lappal jutalmaztuk.  (Szervezők: Török  Éva és Vinnai Krisztina.) 
 Zenei vetélkedő 3-4. osztály 
 Október 9-én a 3-4. osztályosok részére is szerveztünk  zenei 
vetélkedőt, melyen öt 4 fős csapat indult. Az érdekes, elgondolkodtató 
feladatokkal, énekkel, zenével színesített versengést a 4.a osztály 
diákjai nyerték. Minden résztvevő emléklapot, cukorkát kapott és új 
élményekkel gazdagodott.  (Szervezők: Sánta Csilla és Pardi Rita) 

            Sítábor  

             Kedves 6., 7. és 8. évfolyamos gyerekek, elballagott                    

diákjaink, felnőtt ismerőseim! Ebben tanévben is szervezünk sítábort, 

melynek várható időpontja 2015. február. Az egyhetes borszéki 

(Románia) tábor teljes költsége, ideértve az utazást, a szállást, a napi 

háromszori étkezést, az ötnapos síbérletet, 40-45 ezer forint között 

várható, az aktuális valutaárfolyam függvényében. Jelentkezni nálam 

lehet az iskolában, iskola után; volt diákjainknak, felnőtteknek itthon a 

lakásomon, illetve a 30/703-67-01-es telefonon lehet.                

                (Jámbor Lajos) 

             V. Sárrét Teljesítménytúrák: 
 A Sárréti Népi Ételek Főzőversenyével egy időben rendeztük 
meg túránkat. Az idő a tavalyi évhez hasonlóan nem fogadott kegyeibe 
minket, így az MTB-túrákat kénytelen voltunk lemondani, ám ismerve 
a túratársaink állóképességét és elszántságát, a gyalogtúrák megtartá-
sa mellett döntöttünk. Annak ellenére, hogy még a pontőreinket is 
terepjáróknak kellett kivinniük a pontjaikra, 46 nevezés érkezett. A 
rövidebb távon új győztest avattunk. Először a Sárrét Teljesítménytú-
rák történetében a leggyorsabb induló egy hölgy lett.  A 30 km-en a 
tavalyi 2. helyezett Földes Péter győzött. Minden elismerés a volt és 
jelenlegi diákjainknak, akik végigküzdötték a távot: Baliga Dorina Tita-
nilla, Matei Erik, Herpai Mihály. Köszönet azon segítőknek is, akik órá-
kon át áztak a pontokon, a túrázókra várva: Turbucz Ákos, Baliga 
Márk, Rudner László, Keresztesi Márk, Martikán Dezső, valamint kollé-
gáink, Havran Mihály és Takács Lőrincné.  (Kiss Károly) 

  
Erdei iskola 
 Ebben a tanévben sem maradhatott el iskolánk évtizedes múlt-
ra tekintő hagyománya, az erdei iskola. Réhelyen, a Körös-Maros Nem-
zeti Park látogatóközpontjában töltöttünk ismét egy feledhetetlen he-
tet. 19 harmadikos, negyedikes, és 3 ötödikes tanulóval  kerékpárral 
érkeztünk a látogatóközpontba, ahol a nemzeti park dolgozói kedve-
sen, régi ismerősként fogadtak bennünket. Szállásunk szállodai minő-
ségű volt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert majdnem minden 
tervezett programot meg tudtunk valósítani. Megismerkedtünk a jel-
legzetes ősi magyar háziállatokkal, túzokokat lestünk, kunyhót építet-
tünk,  felfedeztük a kunhalmok és kurgánok  jelentőségét, lovagoltunk, 
megismerkedtünk a pásztorok életével. Strandoltunk, és az utolsó este 
tábortűznél szalonnát sütöttünk. Sajnos a haza vezető utat már nem 
tudtuk kerékpárral megtenni, az eső miatt. Köszönet mindenkinek, aki 
segítségünkre volt az idei erdei iskola megvalósulásában! 
  (Török Ernőné, Herpai Lászlóné, Kiss Márta) 
  Színház 
 A 2014/2015-ös tanévben is lehetőséget kaptak  tanulóink, 
hogy színházbérletet váltsanak a békéscsabai Jókai Színház gyermek-
műsorára (alsó tagozat) és nagydiák-előadásaira (felső tagozat).                    
Az alsó tagozatról 131, a felsősök közül 89 tanuló élt a lehetőséggel.               
A tanév során a bérletes diákok 3-3 darabot fognak majd megtekinte-
ni.       (Sas Éva) 
 Történelem verseny Szeghalom 
 „Mire emlékszem?” Október 6-án a szeghalmi Tildy Zoltán 
Általános Iskola  történelmi vetélkedőt szervezett, melyen rész vett 
iskolánk 8. osztályos tanulóiból összeállított csapata is. A csapatoknak 
az 5-. 6-. 7. osztályban tanultakat kellett feleleveníteniük. Emellett totó 
formájában megemlékeztek Tildy Zoltán születésének 125. évforduló-
járól is.  A csapat tagjai: Lánczi Máté, Rudner László (8. a), Baliga 
Márk (8. b), Keresztesi Márk, és Széll Petra (8. c) voltak, akik kemény 
munkával, sikeresen küzdöttek meg a feladatokkal. (Horváth Zoltánné)                
 Az első osztályosok visszalátogatása az óvodába 
Október 9-én az első osztályos tanulók a tanító nénikkel visszalátogat-
tak volt óvodájukba. Évek óta hagyomány ez, ami az óvoda-iskola 
átmenet program része. Az óvónénik örömmel látták viszont a volt 
óvodásaikat, akik meséltek az iskolai élményeikről. A gyerekek néhány 
órára ismét birtokba vehették régi játékaikat, az óvoda udvarán pedig 
felszabadultan, élvezettel játszottak az ovisokkal. Végül még egy kis 
finomsággal is megvendégelték őket. (Kovácsné Sipos Andrea )                                   
 I. Pákász Futam 
 Szeptember 27-én Szeghalmon a jótékonysági rendezvényként 
tartott I. Pákász Futam-versenyen  iskolánk is képviseltette magát.  
Kerékpár (21 km): Baliga Petra, Baliga Márk, Botos Brigitta, Kurucsó 
Laura, Major Dóra, Budainé Kántor Beáta, Gombos Orsolya, Hegedűs 
Judit, Kissné Kovács Anna. 
Kerékpár (42 km): Jámbor Lajos. Futás (1 km): Almási Enikő, Boros 
Zsolt, Kanalas György, Kurucz Dávid, Kurucz Richárd, Lakatos Mihály, 
Matei Patrik, Moósz Laura, Rimaszombati Kitti, Szilágyi Dávid, Talpalló 
Norbert. Futás (10 km): Vincze Katalin 
Futás (21 km): Kiss Károly. Segítőként közreműködött: Széll Petra, 
Nagy Erika és Rakovicsné Szabó Mariann. Az iskolában „100.,- Ft To-
mikáért” akciót hirdettünk meg, amelyre a tanulók osztályonként ada-
kozhattak. Az összegyűlt 70.000.,- Ft-ot Szivos Tomi családjának átad-
tuk. Képek: http://goo.gl/mF7L05 
 III. Körösladány-Vésztő Kerékpáros  Iskolai  
            Teljesítménytúra 
 A túra célja a Körösladány és Vésztő között húzódó, egykor 
nagy jelentőségű közlekedési útvonalnak, az ún. vésztői országútnak a 
köztudatba emelése, a sportnak, a testmozgásnak, mint az otthonülő 
életmód egy lehetséges alternatívájának népszerűsítése, továbbá Kö-
rösladány és Vésztő természeti értékeinek bemutatása. A csapatverse-
nyen 4-4 ötfős csapat indult a körösladányi Helytörténeti Gyűjtemé-
nyek Házából Vésztő felé, illetve a vésztői Tájházból Körösladány felé. 
Az útvonal, a Körösladány és Vésztő között húzódó földút, a „vésztői 
országút” volt. Az útvonalon feladatokat kellett megoldani. Az összesí-
tett eredmények alapján azonban az idén először a több pontot gyűjtő 
iskola egy vándorkupát vihetett haza, amelyet 1 évig őriz. 
A túrát támogatta: Körösladány Város Önkormányzata,  a Körösladányi 
Gyermekekért Alapítvány és id. Szatmári Gábor mezőgazdasági vállal-
kozó (Körösladány) Képek: http://goo.gl/vNRDOH        
                                                                      (Kiss Károly) 
 

Iskolai hírek 

2. 

https://www.facebook.com/pages/S%C3%A1rr%C3%A9t-Teljes%C3%ADtm%C3%A9nyt%C3%BAr%C3%A1k/212136815481764
https://www.facebook.com/pages/S%C3%A1rr%C3%A9t-Teljes%C3%ADtm%C3%A9nyt%C3%BAr%C3%A1k/212136815481764
https://www.facebook.com/profile.php?id=1394891370
https://www.facebook.com/matei.erik.9
https://www.facebook.com/Herpai.MiHaLy02
https://www.facebook.com/baliga.mark
https://www.facebook.com/baliga.mark
https://www.facebook.com/laszlo.rudner
https://www.facebook.com/keresztesi.mark
https://www.facebook.com/dezso.martikan
https://www.facebook.com/mihaly.havran


 

 

            Fotó: Kovács Goda József 

  3. 

  
 Tisztelt lakostársaim,  
 tisztelt választópolgárok,  
 kedves barátaim! 
 
 Az október 12-én megtartott önkormányzati vá-
lasztáson Körösladány város polgárai  arról döntöttek, 
hogy a  következő öt esztendőre kikre bízzák  települé-
sünk életének irányítását.                
Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a szavazáson, 
és külön köszönöm azoknak, akik szavazatukkal támogat-
tak abban, hogy folytathassam városunk vezetését.  
 Jóleső érzéssel szembesültem azzal, hogy a polgár-
mesteri tisztségre a szavazók meggyőző többséggel ha-
talmaztak fel. Úgy gondolom, hogy ez a nagymértékű                
bizalom és támogatás a mögöttünk hagyott időszak              
önkormányzati ciklusa alatt megvalósult  eredmények                                 

elismerése.  
 Meggyőződésem, hogy a most megválasztott testü-
let tagjai továbbra is eredményesen fognak munkálkodni 
szeretett kisvárosunk fejlődéséért.  
  Arra kérem Önöket, hogy ebben a munkában 
lehetőségeik szerint segítsenek bennünket! 
           
  Tisztelettel és barátsággal:   

 
Kardos Károly  
polgármester 

 

Körösladány Város Önkormányzatának eskütétele az 
október 22-i alakuló ülésen. 

A Körösladányi Városszépítő Egyesület hangversenyén 
fellépő iskolai énekkar. 

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc városi                  
megemlékezésének iskolai szereplői. 

Befejezés előtti kép a városi sporttelep felújításáról.                 
A sportolók a pályát tavasszal vehetik birtokukba. 



 

         
 
 
Az elmúlt év tavaszán új rovatot indítottunk, amelyben a Békés me-
gyei Közlöny megsárgult lapjairól idéztük a Körösladányról szóló, 
vagy településünkhöz kötődő híreket, tudósításokat, eredeti helyesírás-
sal. Most folytatjuk a múltidézést, a 135 évvel ezelőtt publikált  
hírekkel.  
VI. évf.  1879., 68.szám B.-Csaba, július 10-én 1. oldal:                          
A Békésmegyei Közlöny  eredeti távirata 
       Budapest, júl. 9-én (Felad. 5 óra 50 percz, érk. 7 órakor.) 
Wenckheim miniszter tetemei öt órakor nagy részvéttel a barátok 
templomából a budapesti vasúthoz kisérttettek. Külön vonaton küldet-
nek Berényig,  onnét kocsin Körösladányba, melylyel megyei küldöttség 
megy. József főherczeg, miniszterek jelen voltak. Tisza, Bedekovics 
Ladányba kísérik a tetemet. Megyénkből a temetésnél jelen voltak a 
főispán, a főjegyző, Kertay, Nagy Károly, a törvényszéktől az elnök 
Nogáll, Krasznai, Czifra, Gyula városától a polgármester, Kövér tanács-
nok, Terényi, Göndöcs, Csabáról Péky. A halottat beszentelte a fehér-
vári püspök. 
3.oldal:   Megyei hírek 
           + Báró Wenckheim Béla elhunytával családja a következő 
gyászjelentést adta ki: „Báró Wenckheim László és neje, szül. Szapáry 
Francziska grófnő, csillagkeresztes- és palotahölgy, báró Wenckheim 
Victor és neje, szül. Apponyi Mária grófnő, csillagkeresztes- és palota-
hölgy, özvegy báró Kray Józsefné, született Wenckheim Mária bárónő, 
özv. Gróf Dessewffy Emilné, szül. Wenckheim Paulina báróné csillagke-
resztes- és palotahölgy és gyermekeik mélyen szomorodott szívvel 
jelentik forrón szeretett testvérüknek, illetőleg sógoruknak és nagy-
bátyjuknak, nagyméltóságú báró Wenckheim Béla úrnak, ő felsége 
személye körüli magyar királyi miniszternek, valóságos belső titkos 
tanácsosnak, a Szent István- és Lipót-rendek nagy keresztesének stb. 
hosszas, szenvedésteljes betegség és a halotti szentségekbeni részesü-
lés után folyó július hó 7-én d.e. 11 órakor, élte 69-ik évében történt 
gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 9-én délután 5 
órakor fognak a budapesti Szt.-ferencziek templomában ünnepélyesen 
beszenteltetni, s folyó hó 10-én délelőtt 10 órakor Körös-ladányban, 
az ottani családi sírboltban örök nyugalomra elhelyeztetni, az engeszte-
lő szentmise áldozat pedig Körösladányban és Budapesten f. hó 17-én 
a Mindenhatónak bemutattatni. Béke hamvaira.” 
Báró Wenckheim Béla holttestének Budapesten f. hó 9-én történt 
beszentelése, illetve az ott folyt temetési szertartásokra számosan 
mentek el megyénkből testületek és egyesek. A megyét Beliczey István 
főispán úr és Kertay Zsigmond főügyész, Hajóssy Ottó főjegyző, Nagy 
Károly árvaszéki ülnök urak, Gyula városát Dobay János polgármester 
és Kövér László közig. tanácsnok, a törvényszéket Novák Kamill elnök, 
Nogáll László és Krasznay István törvényszéki ülnök urak képviselték. 
Az egész megyében fájdalmas benyomást tett a népszerű férfi halála, 
kit mindnyájan ismertünk és szerettünk. A mai Körösladányon lefolyan-
dó tulajdonképi temetésre a megye összes községei, hatóságai, testüle-
tei, egyletei lesznek képviselve úgy, hogy Körösladány annyi embert 
alig látott, kiknek elhelyezéséről Fejér Imre, az elhunyt régidők óta 
gazdatisztje, iskolatársa és barátja gondoskodik. A temetkezési szertar-
tást főt. (=főtisztelendő) Huzly debreczeni prépost (ki az elhunytnak 
szinte kebelbarátai közé tartozott) vagy 22 lelkész segédlete mellett 
fogja végezni. Áldás és béke megyénk és az ország nagy halottjának 
hamvaira, kinek emléke örökké fog köztünk élni! 
Megyei alispán Jancsovics Pál úr, báró Wenckheim Béla elhunyta 
alkalmával a következő köriratot bocsátotta ki: „ Tekintetes megyei 
tiszti karnak: Nmlga (=Nagyméltósága) báró Wenckheim Béla, ő felsé-
ge személye körüli magyar kir. miniszter úr hosszas szenvedés után 
tegnap jobblétre szenderült. A beszentelési szertartás Bpesten f. hó 9-
re, a temetés pedig K.-Ladányban f. hó 10-én d.e.10 órára van kitűzve. 
Azon benső viszonynál fogva, mely a megboldogult nagy hazafi és 
Békésmegye közönsége közt létezett, felhívom a tek. tisztikart, hogy 
ezen gyászeseményről tudomást véve, a K.-Ladányban megtartandó 
végtisztességen testületileg részt venni, s ekként a kegyelet adóját 
leróni ne terheltessék. A járási szolgabírákat és csendbiztosokat, vala-
mint Gyula város polgármesterét ezenkívül felhívom, hogy a temetésen 
való megjelenésre a községi elöljárókat is felszóllítani, magok pedig 
tiszti hajdúk és a csendlegénység legalább egy részével megjelenni el 
ne mulasszák.  

Gyulán, 1879. július 8-án.  Jancsovics Pál alispán.” 
         A fenti korabeli híreket– a szegedi Somogyi Könyvtár 

archívumából, az ott dolgozó munkatársak segítségével – válogatta 
Szabó Ignác, a Nadányi Társaság tagja, közreadja  
      Turbucz Zoltán 

Múltidéző Siker a kalocsai paprikafesztiválon 
 Idén szeptember 20-án immáron 25. alkalommal rendezték 
meg Kalocsán a Paprikafesztivált, annak keretében pedig 18. alkalom-
mal a Paprikás Ételek Főzőversenyét. Körösladány Város  csapata ezen 
alkalommal is, mondhatni hagyományosan,  eredményesen vett részt. 
A csapatot az önkormányzat dolgozói alkották: Egeresi Mátyásné,                   
Kovács Tibor, Ilyés Lajos, Botos Lajos, Molnár Gyula, Vakarcs Lajosné, 
Sánta János, valamint a Mundrucz Gábor. A csapat idén sem maradt díj 
nélkül. Gombás vaddisznópörköltjüket  a Gasztronómiai Lovagrend 
tagjaiból álló zsűri (Török Ferenc, dr. Simon Tamás, Szabó Pál, Pető 
István, Bede Róbert, Csetneki László, Németh József)  Arany Fakanál-
díjjal jutalmazta.                                                                            

 A Népi Ételek Főzőversenyéről 

 Szeptember második szombatján (13-án) 16. alkalommal került 
megrendezésre kisvárosunk egyik legkedveltebb rendezvénye, a Népi 
Ételek Főzőversenye, amit az idén a már szinte hagyományosan kéret-
lenül megjelenő esős, őszies idő sem tudott elrontani. A versenyen                    
19 csapat képviseltette magát, akik 24 féle étellel, ételkülönlegességgel 
rukkoltak ki. A zsűrit Tóth Kálmán, Németh József, és Dr. Simon Tamás 
étellovagok, Koós Tibor a körösladányi Vén Márkus egykori üzletvezető-
je, Z. Nagy Tibor, a Puszta Csárda korábbi vezetője  és Mundrucz Gá-
bor, a helyi napközi konyha szakácsa alkotta. Nem volt könnyű dolguk 
végigkóstolni az étkek sorát. Odaítéltek 3 különdíjat, 4 rangos helye-
zést, majd az általuk felajánlott  tárgyakat és kupát. Összességében  
mind a 19 csapatot díjazták. A grill-kategória különdíját a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat által készített  tárcsán grillezett csirkemellel, 
hagymás krumplival és tepertős bodaggal kapta. Különdíjat kapott a 
kakaspörkölt burgonyagombóccal és csicseriborsó salátával, melyet a 
Kondéros Kommandósok készítettek. A harmadik különdíjat az önkor-
mányzat csapata érdemelte ki,  akik marhahúslevest készítettek alpol-
gármester módra. Harmadik lett a Rockenbauerek babgulyása, második 
a Kollégák pacalpörköltje, míg az első helyezett a Szomszédok csapata, 
akik „topogó” elnevezésű étellel neveztek. A verseny abszolút nyertese 
a Kecsu és Társai csapat lett gyöngytyúklevessel és kakaspörkölttel, 
akik serleggel térhetett haza. A zsűri javaslatára a jövő év szeptembe-
rének második szombatján sorra kerülő következő főzőverseny kiegé-
szül a házi sütésű tészták versenyével.  

4. 

Az Emlék téren az 1944. október 7-i körösladányi  
áldozatok emlékére állított kopjafa.  



 

 A leventeszervezetek Magyarországon a katonai előképzés 
legfontosabb szervezetei voltak a két világháború között. Megalakulá-
sakor, 1921-ben  a 12 év fölötti fiatal fiúkat kötelezték hetente néhány 
órányi testmozgásra. A leventemozgalom a Honvédelmi Minisztérium 
irányításával a katonai előképzést szolgálta, melyben elsősorban a 
fegyelemre, a valláserkölcsre, a nemzeti szellemű nevelésre helyezték 
a hangsúlyt. 1944-ben, a nyilaskeresztes 
hatalomátvétel után a 16 éves korosz-
tályt, tehát a leventék egy részét is be-
hívták, később pedig a 14-15 éveseket is 
a harctérre akarták küldeni.   
    Az 1940-es években a közel 
8000 fős  Körösladányban a jórészt ipa-
ros tanoncokból álló leventéket több 
leventeoktató tanította: Bögre Bálint, 
Somogyi József, Szekeres János, Szivos 
János és Túróczy Endre jegyző. A leven-
ték parancsnoka Marsi Albert volt. Egy-
egy szakasz 26-30 főből állt, és rajokra 
volt osztva. Gyakran magas megfigyelő-
állásokra irányították őket, leventepuskát 
hordtak, állandó gyakorlatokat végeztek.  
    1944. október 7-én, hajnalban a 
megszálló szovjet hadsereg egységei elérték Körösladány területét és 
elfoglalták azt. Az előző éjszakára légoltalmi szolgálatra beosztott le-
ventefiúk szolgálatuk leteltével nem mentek haza, hanem a községi 
tűzoltó őrszobában még kártyáztak, rádiót hallgattak. A szovjet kato-
nák így találtak rájuk, letartóztatták  őket és még négy magyar kato-
nát, majd a Tüköry utca egyik házának fáskamrájába zárták őket. Né-
hány órával később lovas katonák jöttek értük és a foglyokat  átvezet-
ték a falun. Közben egyikük édesanyja hiába könyörgött a katonáknak, 
hogy engedjék szabadon őket. Válaszként egy géppuskasorozatot lőt-
tek a lába elé. 

  A településtől 5 kilométerre, a karcagi úton, Vajna József tanyájáig 
vitték a leventéket és a katonákat. A Kapás Szatmári tanyáig még 
megengedték az anyáknak, hogy elbúcsúzzanak gyermekeiktől, azt 
mondták nekik, hogy elviszik őket, mert hadifoglyok. 
    Később egy nagy réten, a kukoricatábla mellett végezték ki a 
ladányi leventefiúkat: Nagy Jánost, Nagy Istvánt, Török Imrét és Jónás 

Árpádot (vagy Gyulát, a keresztnév még 
nem tisztázott). A csodával határos módon 
egyikük túlélte: a munkaszolgálatról haza-
tért Fehér Miklós borbélyinas, aki a sorban 
az utolsó volt és előrebukott, így a géppus-
kalövedékek elszálltak a feje fölött. Utána 
azonban a szovjet katonák még a testekbe 
lőttek. Fehér Miklós hét lövést kapott, de 
csak egy erdélyi orvos volt hajlandó ellátni 
a sebét, majd bevitette az aradi kórházba. 
(Később felépült, majd elköltözött Körösla-
dányból. 1982-ben hunyt el.) Nagy István 
holttestét az édesapja talicskán tolta haza. 
Őt és Török Imrét közös sírba temették, 
miközben a gyászszertartás alatt a szovjet 
repülőgépek négyszer kergették szét a 
hozzátartozókat. A négy magyar katona 

maradványait közös sírba tették. 
    Máig is érthetetlen, miért kellett a 15-16 éves  körösladányi 
leventefiúknak meghalniuk, hiszen ők senkit nem bántottak, senkinek 
sem ártottak. Egyre kevesebb visszaemlékező él már, de közöttünk 
vannak még néhányan, akiket például kényszerítettek a katonák elhan-
tolására. A rendszerváltozás hajnalán Molnár Lajos írt először a 
körösladányi leventék  tragédiájáról, de ma is több tisztázandó kérdés 
van még hátra. 
                                                                                                               
       Ujfalusi László 

„Uram! Te tudod, miért!” 
70 éve végezték ki a körösladányi leventéket 

   5. 

 Idén éppen húsz esztendeje, hogy nincs közöttünk gróf Meran 
János, aki az életét mindhaláláig Körösladányhoz kötötte. Egy jobb 
sors lehetőségét futni hagyva vállalta a kitaszítottságot, a megalázta-
tást, hogy továbbra is a település polgára maradhasson. Bár a világ 
nagyot változott körülötte, ő mindvégig Ember tudott maradni. Ebben 
erősítette őt erős hite, ami a szen-
vedését is elviselhetővé tette. Az a 
természetes magatartás, ami jelle-
mezte őt, emelte naggyá s tette 
kitörülhetetlenné emlékét. Főúri, 
nem is akármilyen főúri családba 
született. Az apai dédapja Habsburg
-Lotharingiai János főherceg és a 
polgári származású Plochl Anna 
házasságából látott napvilágot, aki 
hatévesen vált Meran örökös grófjá-
vá. Az ő felesége volt az a Lamberg 
Terézia grófnő, akinek atyját, a 
magyarországi haderők főparancs-
nokává kinevezett gróf Lamberg 
Ferenc Fülöpöt a Kossuth Lajos 
elhibázott politikai döntése folytán 
felbőszített nép 1848-ban, a pesti 
hajóhídon felkoncolta. A fia, gróf 
Lamberg Fülöp Károly viszont 
Wenckheim Mária bárónőt vette 
nőül, akiknek gyermeke, Lamberg Ladislaia grófnő lett Meran János 
gróf apai nagyanyja. Az édesanyja, az „árvízi hajós” báró Wesselényi 
Miklós unokája, Almásy Ilona grófnő révén pedig a magyar arisztokrá-
cia számos tagjával került rokonságba. 
A második világháború miatt az ifjú gróf a tanulmányai félbeszakítására 
kényszerült. A kárpátaljai fronton esett hadifogságba. 1948-ban Grúzi-
ából visszatérve szembesült a megváltozott helyzettel, azzal hogy min-
denükből kiforgatták őket. Munkát keresett. A legkülönfélébb fizikai 
munkára alkalmazták. Keményen dolgozott, olykor elviselve egyesek 
maró gúnyolódását is. Közben egy könyvelői tanfolyamot is elvégzett. 

Szülei 1957 elején hivatalos útlevéllel Grazban telepedtek le, de Meran 
János maradt. Ekkor a földműves szövetkezetnél volt rakodó. 1960-ban 
vette feleségül Farkas Ilonát, akinek a hadifogságból való visszatérése 
után kezdett udvarolni. Ezt követően fizikai munkásként helyezkedett 
el a Körösladányi Fa, Vas és Vegyi KTSZ-nél, ahol másfél évtized után 

középvezetővé emelkedett. Ekkor 
már megengedték neki, hogy idő-
közönként meglátogassa külföldön 
élő rokonait, akiktől egy autót is 
kapott. 32 éves munkaviszony 
után, amibe a katonaságot is bele-
számították, 1982 elején ment 
nyugdíjba. Néhány hónap után 
azonban újabb tragédia érte: el-
vesztette hosszabb ideje beteges-
kedő feleségét. 
A magányos embert ezután már 
csak a vadászat vigasztalta, amit 
majd két évtizedes „hajtóskodás” 
után 1968-tól engedélyeztek neki.                   
A lelki erejét Istenben való hitének 
köszönhette.  
Úgy vélte:   „A hit nagyon fontos. 
Mindegy a felekezet, de legyen hite 
az embernek, mert az sok nehézsé-
gen átsegít. A vallás szeretetre 

nevel, hogy szeressük egymást… Az anyagiasság terjed a világon, a 
gazdagságra törekednek, mindegy, milyen áron. A szülőföld szeretetét 
a gyerekkori szép emlékek adják. Szabadon, együtt játszottunk az 
itteni gyerekekkel. Ez adja a ragaszkodást nekem is.”  
73 éves volt, amikor meghalt.  
Körösladány önkormányzata 2003-ban elsőként őt tüntette ki Körösla-
dány posztomusz díszpolgára címmel. 
(Az életútjáról részletesen vall a YouTobe-on, „Gróf Meran János” cí-
men található, a halála előtt készült interjúban.) 
                                                               Kazinczy István 

Emlékezés gróf Meran Jánosra 

gróf Meran János                                                      

(1921. október 14 - 1994. november  12.) 



 

Óvodai hírek 
  
 - Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszerveztük a vízhez szok-
tatás programot, melynek keretében három nap, több mint 30 gyermeket 
vittünk autóbusszal a gyomai Liget-Fürdőbe. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni városunk önkormányzatának, hogy az utazási költség átvállalásával 
támogatták programunkat. A belépőket pályázati forrásból finanszíroztuk, 
így a gyerekek ingyenesen vehették igénybe ezt a szolgáltatást.  
A vízhez szoktatás első lépéseként a vizet, mint új közeget kellett megsze-
rettetnünk a gyerekekkel. El kellett érnünk, hogy a vízben ugyanolyan ott-
honosan mozogjanak, s ugyanolyan jól érezzék magukat, mint a szárazföl-
dön. Nem egyszerű dolog ez: megszokni a könnyedség érzését, a vízben 
végzett mozdulatok sebességét  és megszelídíteni a szervezet védekező 
reflexeit (szemhéjzáró reflex).  
Céljaink elérése érdekében igyekeztünk az óvodás korú gyermekek számá-
ra megfelelő, az életkori sajátosságokhoz igazodó, minél több játékos fel-
adatot adni. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő idő és a türelem meghozta 
az eredményt, és a vízben való otthonos viselkedés remek alapot teremt a 
majdani úszástanuláshoz.   
              Feketéné Lakatos Ágnes és Hugyák Olga óvodapedagógusok                                                                     
   
 - Szeptember 23-án, a Takarítási Világnapon játszóházat szervez-
tünk a nagycsoportos gyermekek és szüleik részére.  
Sok szülő érdeklődött a program iránt, akik a több napon át gyűjtött papír 
és műanyaghulladékokból tárgyakat, játékokat készítettek. A flakonokból, 
gyufás- és gyógyszeres dobozokból percek alatt készült traktor, robot, cica, 
kutya, és még sok más érdekes forma.  
Az ötletek megvalósítása sikerélményekhez juttatta a résztvevőket, akik 
együtt örültek a jól sikerült alkotásoknak.  
A játékos tevékenység közben a gyermekek új fogalommal, az újrahaszno-
sítással ismerkedhettek meg.  
   Molnár Irén környezeti munkaközösség vezető  
  
 - Szeptember végén 10 órás, akkreditált továbbképzésen vettek 
részt az óvodapedagógusok és az általános iskola három pedagógusa.  
A viselkedészavaros gyerekek óvodai/iskolai beilleszkedését segítő módsze-
rek és technikák című továbbképzést dr. László Zsuzsa klinikai szakpszicho-
lógus, viselkedésterapeuta, - Az örökmozgó gyerek című könyv szerzője - 
tartotta. Új ismeretekkel, módszerekkel gazdagodva zárták a résztvevők a 
napot.  
                                          Tasi Mária intézményegység-vezető 
  
 - Október 6-án került megrendezésre - az immár hagyománynak 
számító - nagyszülők délelőttje. Ez a rendezvény évek óta a legkiválóbb 
alkalom arra, hogy nagyszülők és unokák önfeledten együtt tölthessenek 
egy kis időt az óvoda falain belül. A délelőtt első része az óvoda közösségi 
terében zajlott, ahol az óvodavezető köszöntője után a nagycsoportosok 
versekkel, dalos játékcsokorral lepték meg a vendégeket. Ezt követően 
Kádár Ferenc furulyázott néhány közismert dalt, a gyerekek örömére.                    
A rendezvény második felében a csoportok külön válva, különböző kézmű-
ves tevékenységeket folytathattak. A Katica csoportban sóliszt-gyúrmából 
sünik készültek, míg a Mókus csoportban papírból szőlőfürt formázására 
nyílt lehetőség. A Kisvakondoknál őszi képet alkothattak a gyerekek a nagy-
szüleikkel, színes, apró levelek ragasztásával.  
A Búzavirág csoport tagjai mozaik technikával falevél formát állíthattak 
össze. A Csiga-csoportosok gyümölcssémára ragaszthattak színes papírgo-
lyókat. A nagyszülők és az unokák szabad átjárásban minden csoportban 
kipróbálhatták alkotókedvüket. Az alkotások közben ismét Kádár Ferenc 
szórakoztatta a gyerekeket hangszeres játékával. Összességében elmond-
ható, hogy ismét egy kellemes és tartalmas délelőttöt töltöttünk együtt a 
nagyszülőkkel, megköszönve ezzel azt a sok segítséget, amit a mindenna-
pokban nyújtanak a fiatal szülőknek.  
  
  Közelgő rendezvényünk: 
  
 - A Körösladányi Óvodásokért –Gondtalan Gyermekkor Alapítvány - 
karöltve az óvodával és a bölcsődével - 2014. november 15-én 
(szombaton) 10.00 órától a művelődési házban ismét megrendezi a 
Csudajó Pöttöm Party elnevezésű családi programot.  
A részletekről, a rendezvény támogathatóságáról plakátok, hirdetések, 
meghívók segítségével tájékoztatjuk a körösladányi lakosságot.  
Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat és az érdeklődőket.  
                                          
      Az alapítvány kuratóriumának tagjai 
 

Egy régi kép 

A körösladányi óvoda dolgozói 1957 -ben.                                    
Felső sor balról: „Róza néni”, Szűcs Ilona (Rakovics Ábel-
né), Jónás Eszter (Kovalik Sándorné).  
Az alsó sor balról: Blaskovics Irén (Borsós Zsigmondné),       
Auer Magdolna (Varró Károlyné), Gyarmati Erzsébet 
(Ádám Józsefné), Sindel Róza (Balogh Lászlóné).    
(A felvételt Ádám Józsefné bocsájtotta rendelkezésünkre, 
amelyet ezennel is köszönünk.) 

 
A társastánc tanszak eredményei 

                                                                                            
 Az Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanszakának 
tanulói ebben a tanévben is aktívan részt vettek a különböző 
versenyeken és kulturális rendezvényeken. (Kisteleki táncver-
seny, XI. Rex Terra Kupa, Kiskunhalas,  VII. Kner Kupa.)                  
Az ifjúsági korosztályú versenyzőink Szlovákiában is parkettre 
léptek a Szlovák Openen, Bratislavában. Eredményeink: Szabó 
László-Molnár Fanni Boglárka: Kistelek: 7., 10., 7., 10. hely. 
Kozák Pál-Téren Lili Viktória: Kiskunhalas: 6., 8., 9., 14. hely. 
Bátori Imre-Győri Nóra: Kiskunhalas: 4., 4., 5., 7. hely. Bokor 
Kevin-Tóth Gréta: Kiskunhalas: 5., 5., 6., 10. hely. Bokor Milán
-Kiss Petra: Kiskunhalas: 4.,  5., 5., 11. hely. Hajdú Viktor-
Gyarmati Krisztina: Kiskunhalas: 5., 7., 16. hely.                                  
A VII. Kner Kupa Táncversenyen Mezőberényben, a Művészeti 
Iskola Junior formációja a ,,Mamma Mia” ezüst minősítést,           
míg a Grease elnevezésű gyermek formáció a                             
Kelet-Magyarországi Területi Bajnoki címet érdemelte ki. 
Beinschródt Tibor Márk-Bondár Dóra: Slovak Open, Bratislava /
Slovakia/: ,,B” felnőtt latin: 1. hely, WDSF Youth Open, Latin: 
37/22. hely. Tóth Bence Ákos-Karcagi Laura: Slovak Open, 
Bratislava: WDSF World Open: 67/31. hely. Kistelek Open, 
Latin Grand Prix, Kistelek: 2. hely. U21 Latin Magyar Bajnok-
ság, Kiskunhalas: 2. hely. Bögre János-Ács Nóra: ,,B” felnőtt 
latin, Kiskunhalas: 1. hely.                   
 A következő hetekben ranglista-versenyek és országos 
bajnokságok állnak a versenyző párosok előtt, amelyre mind-
annyian izgatottan, hatalmas szorgalommal és alázattal készül-
nek. Bízunk benne, hogy további szép eredményekről számol-
hatunk be.  
                                  
                                           Bögre János tanszakvezető 
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100 éve hangzott el II. Vilmos német császár immár 
szállóigévé vált mondata: „Mire a falevelek lehullanak, győz-
tes katonáim itthon lesznek!”  Nem így lett. Négy évig tar-
tott ugyanis az a mindaddig elképzelhetetlen méreteket öltő 
világégés, ami joggal érdemelte ki a Nagy Háború elneve-
zést. Ma már első világháborúnak mondjuk, mert a befejező-
dése után jó két évtizeddel később azt egy második követte.                    
A hatalmas vér- és anyagi áldozattal, lelki megrázkódtatással 
járó történelmi eseményből, aminek következménye Ma-
gyarországot is a végveszély szélére sodorta, Körösladány 
lakossága is kivette részét. A múlt felidézésével rájuk emlé-
kezünk. 

A háború kitörésének hátterében az a 20. század 
elején mutatkozó 
gazdasági fejlő-
désből fakadó 
ellentétek, fe-

szültségektől sem 
mentes társadal-
mi változások 
álltak, amit a 
nagyhatalmak 
erőszakos úton 
kívántak megol-
dani. Németor-
szág a világ újra-
felosztásával kö-
vetelt helyet a 
maga számára. 
Franciaország 
Elzász-Lotaringia 
visszavételére 
készült. Oroszor-
szág a Boszpo-

rusz és a Balkán 
meghódítására 
törekedett, mely 
utóbbi miatt szembekerült az Osztrák-Magyar Monarchiával. 
Anglia viszont a gyarmatait kívánta megtartani. 

A Körösladányból elsőként bevonulók a 2. hadsereg, 
azon belül temesvári VII. császári és királyi hadtest kötelé-
kébe kerültek. A Szerbiának 1914. július 28-án átadott had-
üzenetet követően az egységeiket a déli hadszíntérre vezé-
nyelték. Az oroszok azonban a vártnál hamarabb léptek had-
ba. Emiatt szükségessé vált a 2. hadsereg visszafordítása, 
amire azonban vasúttechnikai okok miatt nem volt mód. Így 
bekapcsolódtak a szerbek elleni harcokba, s csak augusztus 
második felében szállították át őket Galíciába, a keleti front-
ra. Előbb Halics és Rohatin körzetében, majd a Dnyeszter 
mentén vetették be őket. A mészárlás mértékét jelzi, hogy a 
hadsereg vesztesége az év végén már 535 tiszt, 30232 főnyi 
legénység volt, köztük több körösladányival. Az áldozatok 

számát az is növelte, hogy miközben a hadosztályparancs-
nok, József főherceg, aki 1914 karácsonyán a szembenálló 
orosz csapatok parancsnokának gazdag ajándékot küldött, 
géppuskával lövette az ellenséget feltartóztatni nem tudó 
csapatait is. Ők 1915 februárjától Mezőlaborc–Homonna 
térségében védték állásaikat, majd a gorlicei áttörést köve-
tően részt vettek az oroszok üldözésében Sanoktól északke-
letre.  

Olaszország 1915. májusi hadba lépésével a József 
főherceg irányítása alá került VII. hadtestet az olasz harctér-
re irányították, melynek állományát újonnan besorozott, de 
már kevésbé (és főleg nem hegyi terepre) kiképzett behívot-

takkal töltötték fel, akik között szép számmal voltak 
körösladányi honvédek is. Június elején, az I. isonzói csata 
idején Krn hegytömbjét védték. A II., III., IV., VI. és VIII.                       
isonzói csatákban viszont már a Monte San Michele nevű 
hegyen és környékén vetették be őket Doberdó poklában. 
1917 őszén a Monte San Gabriele hegyet védték óriási vesz-
teségeket szenvedve, amikor is október végére elveszett az 
állomány fele. A XII. isonzói csata, illetve a caporettói áttö-
rés alkalmával újabb támadásba mentek át, elérve az Isonzó 
folyót. 1918 elején pedig az Isonzó-hadsereg tartalékaként 
Bellunótól keletre jutottak el a Piave folyóig. Egészen októ-
ber 29-éig maradtak a Monte Tombától északra eső állásaik-
ban. A következő napon viszont megkezdték a visszavonu-

lást. November 14-
étől kezdve pedig 
Villachból szállították 
haza a gyalogságot 

a békeállomáshelye-
ikre.  
Mindeközben a 
körösladányi urada-
lom birtokosává lett 
gróf Meran Jánosné 
Lamberg Ladislaja 
grófnő – akinek fia a 
II. ulánus ezred 
kötelékében orosz 
és albán fronton 
harcolt főhadnagy-
ként – a háború 
idején a Körösla-
dányban kialakított 
vöröskeresztes kór-
ház egy részét a 

kastélyában rendez-
te be, a nélkülözé-
sek közepette gon-

doskodva az ápoltak ellátásáról is.  
A háborúban elesett áldozatok előtti tisztelgésül a 

község 1929-ben állíttatta fel a talapzatán 288 körösladányi 
hősi halott nevét is megörökítő Hősök szobrát, rajta a Kallós 
Ede által készített impozáns szoborcsoporttal. A Csonka-
Magyarország 100., Békés megye 20. ilyen jellegű emlékmű-
vét május 5-én József főherceg avatta fel nagyszabású ün-
nepség keretében, amit a korabeli filmhíradó is megörökí-
tett, s amiről a sajtó is beszámolt. A Békés Megyei Közlöny 
egy héttel később megjelent számából még azt is megtud-
juk, hogy a fogadások sorozatában „ a főherceg úgy a szo-
borleleplezés során, mint a hadiözvegyek, árvák és rokkan-
tak tiszteletére a község által a Polgári Olvasóegyletben 
adott banketten is alkalmat vett magának, hogy hős katonái 
hátramaradottjaival, a világháború élő tanúival, rokkant vité-
zeivel szemben is kimutassa atyai érdeklődését és szerete-
tét.” 

A Nagy Háborúban harcolt körösladányiak számára az 
olasz csatatér jelentette a legnagyobb tragédiát. Nem vélet-
len, hogy a lakosság körében közszájon forgott a „Kimegyek 
a doberdói harctérre” című katonaének, amit Bartók Béla a 
népdalgyűjtő körútján éppen Körösladányban jegyzett föl 
1918 nyarán, s aminek hallatán őszinte tisztelettel hajtsunk 
fejet hőseink emléke előtt. 

 
Kazinczy István 

„Mire a falevelek lehullanak…” 

A  Hősök szobra  

   7. 



 

  

 Közérdekű telefonszámok: 
 

Körösladány város körzeti- és                                          
gyermekorvosainak elérhetősége 
hétköznapokon 7.00-15.00 óráig,                       

sürgős esetekben: 
Dr. Kovács Zoltán:  06-30/529-53-93 

Dr. Téren Tibor:  06-30/246-80-82  
Dr. Kovács Gábor:  06-30/249-09-49 

Orvosi ügyelet  
(Szeghalom):  66/371-234  

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

06/30-633-71-98,  
Körösladány polgármestere:                          

66/474-100                       
  Polgármesteri Hivatal, Körösladány:                                

66/474-012 
 Idősek Otthona:   

66/474-058  
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás):                            
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141    

Csőtörés-ügyelet:   
66/371-447                                                

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 

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdekű információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felelős kiadó:  

Kardos Károly polgármester 
Felelős szerkesztő:  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

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

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

 
 
 
 
 
 

3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON  

Mi helyben vagyunk! 

 
BURSA HUNGARICA 2015.  

 
Felsőoktatási ösztöndíj tájékoztató 

Tisztelt körösladányi lakosok! 
 
 Körösladány Város Önkormányzatának a 2015-ös évre is              
lehetősége nyílt arra, hogy részt vegyen a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíj pályázaton. A településen állandó lakcímmel rendel-
kező, felsőoktatásban résztvevő hallgatói, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok a 2015. évre önkormányzati 
ösztöndíjra pályázhatnak, melynek összege 3.000,- Ft/hó. Ezt a      
Békés Megyei Önkormányzat valamint az Oktatási Minisztérium to-
vábbi támogatással egészít ki.  
A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban Körösladány 
Város önkormányzata területén állandó lakóhellyel rendelkezők       
részesülhetnek, feltéve, hogy a családban az egy főre eső jövede-
lem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum más-
félszeresét, azaz a 42.750,- Ft-ot. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázati űrlapot 
az „EPER” rendszerben kell elkészíteni, mely az alábbi linken keresz-
tül érhető el:  
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
A kitöltött pályázatot papíralapon (nyomtatott formában),                         
Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell 
benyújtani! (4-es iroda)                      
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtá-
sának határideje: 2014. november 7. 
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M  E  G  H  Í  V  Ó 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

