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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Körösladányiak!
Örömmel vállalt tisztem, hogy Körösladány Város Önkormányzata nevében barátsággal és
szeretettel köszöntöm a Körösladányi Napok ez évi
rendezvényének valamennyi résztvevőjét.
A 23 éve minden július első péntekén
kezdődő találkozót nem csak mi, körösladányiak
várjuk, hanem az elszármazottak és a közelebbitávolabbi településről érkezettek is. Az 1996-os
kezdeményezés elindítói is csak remélhették,
hogy településünk évenkénti legnagyobb rendezvényének ilyen látogatottsága lesz. Körösladányban az
idén is jó szívvel, barátsággal várjuk a találkozást
településünk lakóival, és az elszármazottakkal. Tény, hogy a 24. alkalommal is megrendezésre
kerülő Körösladányi Napok azt bizonyítja, hogy a
város legnagyobb rendezvényének közel negyed
évszázaddal ezelőtti életre hívása elérte a célját.
Körösladány Képviselő-testülete bízik abban,
hogy rendezvényünk idén is lehetőséget biztosít
arra, hogy kellemes, tartalmas hétvégét adjon a
résztvevők számára, és az elszármazottaknak. Körösladány barátainak pedig arra, hogy ismét hazalátogassanak, hogy a régi kapcsolatok tovább éljenek
és újak szülessenek.
Kellemes időtöltést, tartalmas kikapcsolódást
és jó időt kívánok!
Kardos Károly
polgármester
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Tóth Ferencné

Varga István

1951-ben születtem Szeghalmon. Körösladányban nőttem fel,
három lánytestvéremmel együtt. A nagy család, a kitartó munka, a
természet könyörtelensége és szépsége alapvetően meghatározta
személyiségem alakulását. Körösladány a szívembe költözött, 40 éve
első munkahelyemet, otthonomat és életemet jelenti.
Iskolai tanulmányaimat helyben végeztem. Óvónői diplomámat 1973-ban szereztem. Egész fiatalon vezető helyettesi megbízást, majd óvodavezetői kinevezést kaptam. 25 éven át függetlenített
vezetőként irányítottam a három tagóvodát. 2001-ben „közoktatási
vezető” szakképzettséget szereztem. Vezetésem alatt készült el az
óvoda helyi nevelési programja, bevezettük a partnerközpontú működést, kidolgozásra került az óvodai integrációs nevelés. Sok-sok nyertes pályázat révén megújult az óvoda berendezése, felszereltsége,
eszközei korszerűvé váltak. Pályafutásom eredményei és sikerei annak köszönhetőek, hogy olyan közösségben dolgoztam, ahol munkatársaim sokoldalúak, szakmailag jól felkészültek, kitartóak, nyitottak
voltak az újra. 2010-ben „Arany Katedra” kitüntetést, 2011-ben nyugdíjba vonulásom alkalmából - a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptam. A szakmai tevékenységem mellett igyekeztem hangsúly
fektetni a jó munkahelyi légkör kialakítására, a munkaközösségek
összekovácsolására. Ennek érdekében számtalan jó hangulatú kirándulást szerveztem. Városi rendezvényeken aktívan részt vettünk
(játszóházak, főzőversenyek), óvónői énekkar alakult. Irányításom
alatt jött létre a „Gondtalan gyermekkor” óvodai alapítvány. Vezetői
tevékenységem részét képezte az „új óvodai” projekt szakmai
részének kidolgozása. 2010 decemberében került sor az új „Városi
Óvoda és Bölcsőde” korszerű épületének átadására, amely pályafutásom végét és egyben nagy álmom megvalósulását is jelentette.
Nyugdíjas éveimet a családomnak szentelem. A férjem, a gyermekem
mindig mellettem állnak, igazi támaszaim. Szabadidőmet szívesen
töltöm együtt két kisfiú unokámmal. Boldognak és sikeresnek mondhatom magam azért, hogy itt a szülőhelyemen bebizonyíthattam,
hogy a választott hivatásomat mindig szeretettel és felelősséggel
tudtam végezni. Mindehhez megkaptam a fenntartó önkormányzat és
a képviselő-testület segítőkész támogatását, amit ezúton szeretnék
megköszönni.

1954-ben születtem. Kisgyermekkorom a körösladányi
tanyavilágban telt, aminek hatása elkísért egész eddigi életem
során. Az általános iskolát helyben, a középiskolát Szeghalmon
végeztem. A kollégium és iskoláim nagy hatással voltak rám,
ugyanis egyke gyerek lévén igazából itt találkozhattam először a
tágabb közösségi léttel. Első munkahelyem gépszerelőként a
Körösi Állami Gazdaság volt, majd a katonaság után a Budapesti
Bőripari Vállalat helyi üzemében helyezkedtem el. Néhány év után
a Békés Megyei Vízművek helyi vízművénél lettem telepvezető.
Munka mellett megszereztem a gépkarbantartó technikusi, és a
vízmű üzemeltetési művezető végzettséget. Volt alkalmam munkaszervezési, vezetői tapasztalatot szerezni, amit később is tudtam alkalmazni. 1992-ben az ivóvízellátás és a szennyvíztisztítás
az önkormányzat üzemeltetésébe került. Megalapították a Víziközmű Intézményt, amelynek az állományába kerültem diszpécserként. Az itt eltöltött évek során az ivóvízre vonatkozó szabványok
változtak, így a vízellátás ismét megyei nagyvállalathoz került.
Úgy döntöttem, maradok helyben raktárosként és anyagbeszerzőként, később műszaki ügyintézőként az önkormányzat alkalmazásában. 2007-ben a Víziközmű Intézmény vezetője lettem. Minden
szempontból tartalmas, szép éveket töltöttem ebben a munkakörben. Kibővült az intézmény település-fenntartó szerepköre, a
munkatársak létszáma a kezdeti évekhez képest megsokszorozódott, a közfoglalkoztatás, ami intézményünkhöz tartozott, kibővült. Így teltek az évek, és elérkezett az én életemben is a nyugdíjazás. Minden korábbi munkámra, munkatársamra jó szívvel,
kellemes emlékekkel gondolok. Megpróbálok, amennyiben egészségem engedi, aktív maradni, dolgozok a kisgazdaságomban,
segítek gyermekeimnek, várom az unokát, unokákat. Tőlem telhetően segítem a szülőfalum/városom közösségét, hiszen születésemtől itt élek, itt nősültem, itt alapítottam családot, minden ide
köt. Őszintén meglepődtem, amikor megkeresett a polgármester
úr, kérdezvén, hogy milyen elfoglaltságom van a Körösladányi
Napok időpontjában, részt tudok-e venni az ünnepi képviselőtestületi ülésen, mivel rám is gondoltak a kitüntetettek között.
Köszönöm mindenkinek ezt a kitüntetést, melyről csak
remélhetem, hogy megérdemlem.
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Koós Tibor

Szatmáriné Rudner Mariann

1949-ben Szeghalmon születtem. Gyermekkoromat
Füzesgyarmaton és Szeghalmon töltöttem, majd Gyulán
tanultam. Felsőfokú vendéglátó végzettséget Budapesten
szereztem. Szeghalmon kezdtem dolgozni, ott alapítottam
családot. Jelenleg Gyálon élek egyedül, sajnos tavasszal
elvesztettem feleségem. Egy lányom és két fiú unokám
van. 1977-ben, az akkori Magyar-Vietnami Barátság Termelőszövetkezet vezetősége keresett meg a helyi konyha
üzemeltetésével. Ezt követően alakult ki sok munkával,
ötlettel, utánajárással, nagyon jó munkatársakkal és H.
Kiss Ferenc segítségével a korábbi Borozóból a Vén Márkus Vendéglő, amely mintegy 10 éven át Észak-Békés
egyik legfelkapottabb étterme lett. A vendéglő létrejöttéről, történetéről és munkájáról tavaly jelent meg egy kiadvány a Nadányi füzetek sorozatban. Örülök annak, hogy
ennyi év távlatából is ilyen élénken él az idősebb generációban a régi Vén Márkus. Nagyon jól esik az is, hogy mintegy 10 éve a szeptemberi körösladányi városi főzőverseny
zsűrijének tagja lehetek, ahová örömmel jövök. Mindig azt
mondom, hogy bár nem vagyok körösladányi, de ha ide
jövök, mindig hazajövök. Örülök, hogy még most is sokan
megismernek és szinte barátként fogadnak. Megmondom
őszintén, amilyen váratlanul ért a városi kitüntetés, olyan
jól esett. Nem számítottam rá, hiszen ahogy telik az idő,
úgy halványodhatnak az emlékek is. Úgy tekintek erre az
elismerésre, amelyet majd átvehetek, hogy az nem csak
nekem szól, hanem mindazon egykori munkatársaimnak és
-nyugodtan mondhatom - barátaimnak is, akik akkor fáradságot nem ismerve végezték munkájukat, elismerést és
hírnevet szerezve a Vén Márkusnak, és általa Körösladánynak. Köszönöm nevükben is. Megragadom a lehetőséget,
és ezúton is szeretettel üdvözlök minden egykori körösladányi ismerősömet, akik emlékeznek rám, ránk, és szép
emlékei vannak egykori vendéglátói munkánkról.

1970-ben születettem, azóta is Körösladányban
élek. Szüleim meseszép, gondtalan gyermekkort biztosítottak nekem és két testvéremnek, így szerető családban, boldog gyermekként nőhettem fel. Édesapám sajnos nagyon fiatalon elhunyt, így nem érhette meg a
felnőtté válásunkat, édesanyám azonban jelenleg is itt
él köztünk Körösladányban. Az általános iskolát a helyi
Tüköry Lajos Általános Iskolában végeztem, Békéscsabán érettségiztem a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban 1988-ban, majd Szegeden
kaptam meg a védőnői oklevelemet 1991-ben. A diploma kézhezvétele után rögtön munkába is álltam, és egészen ez év januárjáig védőnőként dolgoztam itt Körösladányban. 1992-ben mentem férjhez, férjem, Szatmári
Zoltán szintén körösladányi, a helyi Henkelben dolgozik
sorvezető-szerelőként.
Öt
gyermekünk
született;
Marion, Helga, Tamara, Kinga és Zoltán, akik már felnőttek, a családalapítás küszöbén állnak és mindannyian
becsületes, érző szívű emberkék, akikre nagyon büszkék
vagyunk. 28 védőnői munkával töltött év alatt rengeteg
családot ismertem meg, sok gyermek felcseperedését
követhettem nyomon, sokukról először gyermekként
majd később, szülővé válva, felnőttként is gondoskodhattam és mindig örömmel töltött el, ha segíteni tudtam.
Az utóbbi években a védőnői munkában bekövetkező
változások miatt azonban nem tudtam már szívvellélekkel végezni ezt a régen oly gyönyörű hivatást, ezért
januárban munkát változtattam. Jelenleg gyermekorvos
húgom mellett dolgozom asszisztensként Füzesgyarmaton. Életem legfontosabb részének mindig a családot, az
anyaságot tartottam. Próbáltam jól megfelelni ennek a
kihívásnak, és remélem, nemsokára nagymamaként is
foghatok majd sok kis kezecskét.
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KERÉKPÁRÚT ÁTADÁS
Május 30-án Dankó Béla országgyűlési képviselő és Kardos Károly polgármester adták át a
településünk legújabb fejlesztését, a Nadányi út-Dévaványai úton létesült kerékpárutat.
Körösladány Város Önkormányzata 2017
májusában a Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 390,27 MFt. A fejlesztés helyszíne a Körösladány, Nadányi út – Lenkey tér – Dévaványai úton 2.793,8 méter hosszú kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. A program keretében 1.262,35 méter hosszú 2,0 méter széles, kétirányú kerékpárút és 1.531,45 méter hosszú, 3,0
méter széles elválasztás nélküli gyalog és kétirányú kerékpárút létesült. A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény, a 47. sz. II. főút Körösladány
belterületi szakaszán, a meglévő kétirányú kerékpárúthoz kapcsolódik. A kerékpárforgalmi hálózat
hiányzó kapcsolatainak megszüntetése hozzájárul
az élhető városi környezet kialakulásához, a kerékpáros forgalom biztonságossá tételéhez. Az infrastruktúra-fejlesztése a közterületek környezettudatos megújítását célozta. A fejlesztés során megvalósult kerékpárút használatával, az érintett útszakaszok baleseti kockázati mértéke is kedvezőbb
lett. Kerékpárral közlekedni nem csak egészségesebb, de költségkímélőbb is. A napi munkába járás
költségei „kerékpárra váltás” esetén érezhető
megtakarítást eredményezhetnek egy-egy családi
kasszában. Mivel a fejlesztés eredményeképpen a
település munkahelyeinek közel 80%-a kerékpárral közvetlenül megközelíthetővé vált, ezért a fejlesztés a szabadidős tevékenységen kívül hivatásforgalmi
funkciót
is
ellát,
és
mindkét
„felhasználási” mód tekintetében megteremtette a
biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségét.
A most megépült szakasz lehetőséget biztosít arra,
hogy a későbbiekben közvetlen csatlakozási pontként szolgáljon egy Körösladány-Dévaványa közötti külterületi kerékpárúthoz is. A projekt megvalósításának időtartama: 2017. 06. 01 - 2019. 06. 30.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
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A Körösladányi „Zöldág” Óvodából ez évben ballagó gyermekek

Felső sor balról jobbra: Hegedűs Henrietta, Gara Zorka Emma, Kecskeméti Zalán, Kővágó Alexandra Liliána,
Bauer Máté, Jónás Krisztina, Tóth Zsombor, Gulácsi Csenge, Tóth Botond László, Szűcs Adrienn Noémi,
Baraksó Noémi Mónika, Kovács Bence Trisztán, Nagy Anita, Kozák Bianka. Alsó sor: Fodor Anita Alíz, Bak Bence,
Halász Csaba Ferenc,Tóth Hanna, Rácz Manuel, Fábián Boglárka, Mező Vivien, Almási Patrik, Tóth Vanda,
Jónás Réka, Földi Hanna, Sánta Dávid Milán, Somogyi Regina Katalin, Szilágyi Anita. (Fotó: Kovács-Goda József)

Sok sikert kívánunk az életben a Tüköry Lajos Általános Iskola
és Művészeti Iskola ballagó diákjainak!
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Bemutatkoznak a 24. Körösladányi Napok kiállításának alkotói
Ha elkészülök egy megrendeléssel, sokáig gyönyörködöm benne és nehezen válok meg tőle.
(Nem a legjobb üzletpolitika.)
Munkáim során a mindennapi élet bőrből való eszközeit készítem, melyben nagyon fontos számomra,
hogy tovább örökítsem múltunk örökségeit a mai
kor igényeiben.
Örömteljes várakozással várom munkáim „hazai”
bemutatását és az ismerőseimmel való találkozást.

Kádár Ferenc
Fényképészként és mézeskalácsosként dolgozom
családi vállalkozásunkban. A fényképész mesterséget már 24 éve gyakorlom. Közben nemcsak saját
fotókat készítek, hanem közel 40 éve gyűjtőmunkát
is végzek. Ezek válogatásából és feldolgozásából
született meg néprajzi képeslapsorozatom, ami
Magyarországon egyedülálló. 14 éve néprajzi naptárt is jelentetek meg az általam összegyűjtött
képekből. Szintén ezek a fotók szolgáltak alapul
Fotószínházam születéséhez. Ezzel a régi vándorfotográfus szakma modernkori változatát teremtettem
meg. Az elmúlt 12 évben nemcsak itthon, hanem
külföldön is lencsevégre kaptam több tízezer embert.
Nagyon hálás vagyok a Jó Istennek, hogy Körösladányban nőhettem fel. Amit ott kaptam szüleimtől,

Bagdi János

vagyok, bőrműves. 1964-ben születtem, és
2009-ig éltem Körösladányban.
45 év emléke köt Körösladányhoz. Annak ellenére, hogy Beretytyóújfaluban élek, a mai napig
ladányinak tartom magam. Tulajdonképpen ezen kiállításra való
felkérés döbbentett rá, hogy én
már elszármazottnak számítok.
Tíz éve Berettyóújfaluban élek,
feleségemmel és kislányommal.
Mondhatom, hogy a családomat
is a bőrművességnek köszönhetem. Hogyan is kezdődött? Még
14 éves koromban láttam egy
riportfilmet egy szíjgyártó mesterről. Nagy hatással volt rám, de
akkoriban úgy gondoltam, hogy
amit a TV-ben látok, az számomra elérhetetlen. Harminc évnek
kellett eltelnie, hogy kiderüljön, mégsem az. 2006ban ismerkedtem meg Nagy Irénke fazekassal, akinek elmeséltem ezt az élményemet. Annyit mondott,
Békéscsabán, ahol ő tanult, van bőrműves képzés.
A következő héten már az iskolapadban ültem.
Mindezt külön köszönöm Neki! 2008-ban végeztem
Éber Tamás mesterem vezetésével, akivel a mi napig
jó barátságban vagyunk. Azóta minden évben együtt
vezetjük Nagykállóban az ország legnagyobb és legrégibb kézműves táborának, a TÉKÁNAK bőrműves
foglalkozásait. Itt ismerkedtem meg feleségemmel
is. A bőrművesség számomra nem munka és nem is
szórakozás. Sokkal több annál. Része az életemnek!
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tanáraimtól, a falutól és a református gyülekezettől,
az mindenhova elkísér. Bizton állíthatom, ahogy
járom az országot és a világot: ilyen útravalót máshol nem osztanak. Ritkán jutok haza, talán éppen
ezért a Békéscsabán élő gyerekkori barátaimmal
megalakítottuk a Tüköry-kört, mivel fontosnak érezzük szülőfalunk iránti ragaszkodásunkat. Fotóháttereimen, képeslapjaimon és néprajzi naptáraimon
fontosnak érzem, hogy megjelenjen Körösladány.
Kérem, ha teheti, nézze meg a rólunk készült
rövidfilmet!
https://youtu.be/XcJk8ioUlTQ

90 éve avatták fel Körösladányban a Hősök szobrát
1929. május 5-én avatták a körösladányi Hősök szobrát.
Az első világégés Körösladány 287 katonájának életét követelte. A
behívott katonák közül ennyien nem térhettek vissza szeretteikhez.
Ők valahol a jelenlegi határunkon belül vagy azon kívül névtelen tömegsírokban nyugszanak. Körösladány lakossága az áldozatokban
gyermeket, testvért, férjet, apát, vesztettek. A település elöljárósága
és a hozzátartozók a világháború befejezésétől emléket kívántak állítani elhunyt szeretteiknek. A szoborállítás előkészületeivel kapcsolatosan kevés irat maradt fenn. Körösladány község iratainak 1924 és
1930 közötti része megsemmisült. Sem a katolikus egyház, sem a
református egyház korabeli irataiban nem találtunk azzal kapcsolatos
feljegyzéseket. Így a szobor állításával kapcsolatban jelenleg azokra
az ismeretekre kell hagyatkoznunk, melyeket a megyei könyvtárban
és a különböző levéltárakban találtunk. A fellelt írásos dokumentumok
alapján az emlékállítással kapcsolatos első lépések 1922-ben történtek meg.
Részlet a körösladányi községi tanács 1922. évi jegyzőkönyvből:
„Olvastatott Füredi Rihard debreceni szobrászművész ajánlkozása a
háborúban elesett körösladányi hősök emlékének megörökítésére
emelendő emlékmű elkészítésére és előterjesztetett az elöljárói tanács javaslata, amely egyhangulag elfogadtatván, a községi képviselőtestület hozta a következő véghatározatot: A községi képviselő
testület már most egyhangulag elhatározza, hogy a háborúban elesett körösladányi hősök emlékét egy méltó és maradandó művel
megörökíti, tekintettel azonban arról, hogy a község mint erkölcsi
testület egymaga ilyen nagy költséggel járó emlékművet felállítani
nem képes, a szükséges költségek előteremtésére adománygyűjtést
rendel el és a gyűjtés megindítása, vezetése és az emlékmű felállítása
körül felmerülő tennivalók végzésére egy tíz tagú bizottságot küld ki.
A bizottság egyhangulag Kardos Károly községi bírót, Sebők Ferenc
községi főjegyzőt, Turóczy Endre katonai jegyzőt, Tóth József és
Fehér Lajos lelkészeket, Nagy Mihály, Ferencsik Károly, Kardos Ferenc, Pap Sándor és Dr. Török Ödön képviselőtestületi tagokat választja be.”
Ezek voltak tehát azok a kezdeti lépések, mely után közel hét esztendőnek kellett eltelni ahhoz, hogy a szoborral kapcsolatos költségeket
közadakozásból előteremtsék, és azt 1929. május 5-én, vasárnap
felavassák. Az avatás egyik érdekessége az MTI 1928. október 4-ei
híradása szerint, hogy a szobrot eredetileg, 1928. október 14-én avatták volna fel. A korabeli történésekről a Békés megyei Közlöny 1929.
május 12-i számából szerezhetünk részletes leírást.

(A Közlöny eredeti tudósítása)

„Hősök ünnepe Körösladányban

Századik hősi szobrot, hősi emléket –Békés vármegyében a
huszadikat- leplezte le vasárnap József főherceg Körösladányban. A főherceg szavaival élve a hazaszeretetnek századik őrtüzét gyújtotta meg a csonka Magyarországon, s huszadikat Békés vármegye területén. Valóban a hazaszeretet
ébrentartásának őrtüzei azok a hősi emlékek, s ezért a legnagyobb elismerés illeti meg Körösladány közönségét, hogy e
jubiláris ünnepség méltó keretek közti megünnepléséről,
gazdag áldozatkészséggel gondoskodott. József főherceg
fényes kísérletével már szombaton este Körösladányba érkezett és a gróf Merán-kastélyban szállt meg, hol este 9 órakor
a Polgári Dalárda a helybeli levente zenekar és a helyi cserkészcsapat lampionos felvonulásával szerenádot adott tiszteletére. Az egész héten borongós ég vasárnap teljes ünnepi
fényben ragyogott a zászlódíszbe öltözött községre. Kilenc
órakor magyar ruhás lovas bandérium, a helyi és szomszédos
leventecsapatok élén Kis László járási főszolgabíró a községi
elöljárósággal és a nagy közönséggel vonult vissza a Merán
kastélyhoz és üdvözölte a főherceget, aki a gróf Merán János
díszes négyes fogatán vonult fel a község főjegyzője, a szomszédos vármegyék kiküldöttei üdvözölték. Az üdvözlések
után villásreggelire, a Merán-kastélyba tért vissza, majd a
róm. kath., s azután a református templomban tartott ünnepi
istentiszteleten jelent meg.

Himnusza nyitotta meg. Kiss László főszolgabíró felkérésére
a főherceg jelt adott a szobor leleplezésére. A háromalakos
bronz szobor Kallós Ede művész remeke. Csendet parancsoló
hatásával tárult a hatalmas főtér minden zugát betöltő közönség tábora elé. Az áhitatos ünnepi csendben a díszsátor
magaslatáról messze elhangzóan csendült fel a főherceg ünnepi beszéde, melyben a körösladányi hősök önfeláldatását,
mint annak szemmel látó tanúja az atyai szív meleg átérzésével festette meg a Kárpátoktól a piavéig terjedő hadszintért hős vértől pirosult, dicsőséges nagy temetőin keresztül;
s helyezte az első koszorút a hősi emlék talpazatára. Utána a
református egyház nevében Tóth József lelkész s a róm. kath.
Egyház nevében Fehér Lajos plébános áldást kérő beszédei
emelték Istenhez az ünneplők seregét. Az izraelita hitközség
nevében Briszk Ferenc kerületi rabbi tette le emelkedett hangú szép beszéd kísérletében a hitközség koszorúját. Meg kell
említenünk azt is, hogy a hősi szobor parkjának remek munkája, a szobor előterének kiképzése, díszítése Szabó Gyula
nyugalmazott uradalmi kertész ízlését dicséri.A Körösladányi
Dalegylet Hiszekegye után a szoborleleplezés jubiláris jelentőségéről szólva, megyénk alispánja üdvözölte a főherceget,
aki ez alkalommal a századik hősi emlék előtt tett bizonyságot a magyar honvédek csodás önfeláldozásáról s ennek emlékére adta át a ladányi emlék miniatűr művészi mását. Majd
Kubinyi altábornagy, a szegedi dandárparancsnok a honvédelmi miniszter, vitéz Vida Gyula alezredes a Vitézi Szék,
Pintér ezredes a 10. Honvédgyalogezred nevében, Kratochwil
Károly altábornagy, a székely hadosztály parancsnoka és
Temesváry Imre országgyűlési képviselő mondottak beszédet és helyeztek koszorút az emlékszoborra. A szobor előtt
elhangzott ünnepi beszédek után Sebők Ferenc községi főjegyző vette át a község gondozásában a szobrot s következett a szomszédos törvényhatóságok, községek és a helyi
testületek koszorúinak elhelyezése, mely után a dalegylet
hazafias énekei közben a virágot szóró iskolás gyermekek
vonultak el a szobor előtt. Befejezésül a nagyközönség a
Szózatot énekelte el. A leleplezés után a lovas bandérium,
volt harctéri katonák, vitézek, leventék, tűzoltók és testületek végeláthatatlan menetének hódoló felvonulása tisztelgett
a főherceg és a szobor előtt. A főherceg tiszteletére az ipartestületben adott 250 terítékes díszebéden a kormány képviselője a kormányzóra mondott felköszöntöt. Utána Kovacsics
Dezső főispánnak a főherceg életére és annak a magyar nemzet szívével összeforradására visszapillantást vető nagyhatású szónoklatára a főherceg közvetlen meleg szavakkal válaszolt. Mint a szoborleleplezésnél tartott beszédei úgy itt is
szűnni nem akaró ovációt váltott ki a főhercegi válasz. A
díszebéden Pándy István jegyző az ünnepély fényét emelő
illusztris vendégekre, Tóth József lelkész Kallós Ede művészre, a remek szobor alkotójára mondott felköszöntőt. Kiss
László főszolgabíró a körösladányi nőket éltette, akik a gazdag terítékű díszebéd rendelkezésében újabb dicsőséget
arattak a vendéglátásról messze nevezetes községnek.
A főherceg úgy a szoborleleplezés során, mint a hadiözvegyek, árvák és rokkantak tiszteletére a község által a Polgári
Olvasóegyletben adott banketten is alkalmat vett magának,
hogy hős katonái hátramaradottjaival, a világháború élő tanúival, rokkant vitézeivel szemben is kimutassa atyai érdeklődését és szeretetét. Az ünnepségekről szóló tudósítás csonka volna, ha méltó elismeréssel nem adóznánk az ünnepség
nagymérvű és kiválóan sikerült megrendezéséért annak a
fáradhatatlan rendező bizottságnak, melynek élén Kiss László főszolgabíróval együtt Pándy István tett meg minden lehetőt Körösladány község régi jó hírnevéért.”
A Körösladányi Hősök szobrának alakjait Kallós Ede körösladányiakról
mintázta. Özvegy Szeivold Józsefné visszaemlékezései szerint a háborúba induló katona modellje Szuromi Károly, a feleségé a későbbi
Kegyes Antalné, Neuschwendel Julianna, a gyermeké pedig Bakondi
Tibor volt.

Az istentiszteletek után a főtéren felállított szoborhoz vonult
az ország minden részéből Körösladányba sereglett küldöttségekkel, a helyi és szomszédos községek levente- és cserkészszázadaival.
(Az avatásról készült 4 perces (néma) híradófilm megtekinthető a
A szobor-leleplezési ünnepséget 11 órakor a dalárda youtube csatornán, a Hősök szobra Körösladány cím beírásával.)
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EMLÉKEZÉS
Ismét távozott közülünk egy olyan
köztiszteletben
álló
személyiség,
Kleiber Sándorné, mindenki Ica nénije,
aki évtizedeken keresztül, önzetlenül tett
a közösségért, és szeretett településéért,
Körösladányért.
Kleiber Sándorné Bogdán Ilona 1937. január
3-án Baján született. Egyszerű, falusi családban
nevelkedett szüleinek és testvérhúgának nagy szeretetében. Gyermekéveit Érsekcsanádon töltötte.
Ott végezte az általános iskolát, majd
igen jó képességű,
tehetséges
fiatalként, a bajai Tanítóképző
Intézetben
szerzett
érettségi
bizonyítványt,
később sikeres képesítővizsgát. Azt követően gyakorlós tanítónőnek, Békés megyébe, Mezőgyánba
helyezték, majd saját kérésére, 4 éven
át a vátyoni tanyasi
iskolában
tanított.
Igen
mozgalmas
évek voltak azok,
hiszen a tanulás, a
távoli szülőhelyétől
való
pályakezdés
időszaka egybe esett
a családalapítás időszakával. 1958-ban
házasságot
kötött
Kleiber Sándorral, a
fiatal erdésszel, akivel az életük, a sorsuk, azután hosszú évekre, évtizedekre összeforrt. Közös életüket Mezőgyán és
Geszt vidékén, az ottani erdészházban kezdték, és
ott született meg az első gyermekük, fiuk is, akit a
később megérkezett kislányával együtt, immáron
főállású anyaként, odaadó szeretettel nevelt.
A ’60-as évek első időszakában költöztek
Körösladányba, az itteni erdészházba. 1965-ben
kezdett Körösladányban tanítani, előbb Újladányban, majd a központi iskolában. Munkásévei alatt
nagy szaktudással, sok szeretettel, tenniakarással
és mérhetetlen türelemmel végezte a vállalt és választott feladatait. A tanításon kívül vezette a szülői
munkaközösséget, a szülőakadémiát, aktív szakszervezeti-, és tanácstagként segítette a kollégákat,
az itt élőket. 11 éven át vezette a természetbarát
szakkört, az általa szervezett kirándulásokon bejárták az ország és néhány külföldi ország tájait. Férjével megalakították a Faluszépítő Egyesületet,
melynek munkája által évről évre szépült az időközben városi rangra emelt településünk. Egyszerű,
családszerető, barátságos egyéniségnek ismertük
őt. Sok munkatárs, barát, jó ismerős vette körül.
Mindenhol tisztelték, becsülték.
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Tevékeny, tartalmas élete, pedagógusi munkája
során mindig nagy felelősségérzettel és megbízhatóan végezte a vállalt és rábízott feladatait. Hivatásában megtalálta azt a varázslatot, amelynek lángja
ott lobogott, kísérte őt a pedagógusi pálya minden
pillanatában, igazolásaként annak, hogy szerencsés
embernek mondhatta magát, hiszen azt tehette,
amit nagyon szeretett: tanítani. A pedagógusi pályán 35 évet töltött. Három és fél évtizeden át
adott példát tudásból, türelemből, szeretetből.
Szerette a gyermekeket, tanítványait és azok szüleit. Nagyon szerette Körösladányt, és az itt eltöltött
évtizedek
alatt,
a munkája és annak
eredményessége által
vált ő maga is körösladányivá, az itt élő emberek
közösségének
fáradhatatlan,
aktív
tagjává.
Bár
1992-ben
nyugállományba
vonult, de az aktív évek
ezzel számára korán
sem
értek
véget,
hiszen
a
szervezői
munkáját tovább folytatva tette a dolgát, és
igyekezett kedves kisvárosát,
választott
lakóhelyét
minden
erejével tovább szolgálni. Az iskolai, tanítói munkájáért átvehette a pedagógus
szolgálati érdemérem
elismerést, 1997-ben
pedig a Körösladány
Kép vis e lő - t es t ül et e
által
alapított
„Körösladányért” kitüntetést. Ezen elismeréshez
méltóan szervezte továbbra is a Körösladányi Városszépítő Egyesület vezetőjeként a település szépítésével a tagok kikapcsolódásával, a kirándulásokkal kapcsolatos teendőket, mindaddig, amíg az erejével bírta.
A sors azonban nemcsak sok munkát, munkasikert és családi örömöket, de férjének 2006-ban
bekövetkezett elvesztésével mély gyászt és nagynagy bánatot is hozott az életébe. Itt maradt szomorú özvegységben gyászával, lelki bánatával,
melyben gyermekei, és imádott unokái jelentettek
számára nélkülözhetetlen támaszt vigasztalást.
A Városszépítő Egyesületnek 2014-ig volt a vezetője, majd az egészsége, még abban az évben súlyosan meggyengült és attól kezdve az állapota fokozatosan rosszabbodott.
2018 júniusában a szakszerű felügyelet érdekében a helyi Idősek Otthonába költözött, ahol
odaadó gondoskodással látták el. Októberben fia
elvesztése
után állapota
nagyon
leromlott,
és április 23-án feladta a küzdelmet.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében!

Iskolai hírek
Talpalló Ákos, a körösladányi Tüköry Lajos
Általános Iskola 8. osztályos tanulója a
2018/2019-es tanévben a Békéscsabán megrendezett Atlétikai Diákolimpia Megyei Döntőjén
ötpróbában ezüst érmet szerzett, és 100 méteres
sífutás eredménye alapján is az országos döntő
résztvevője lett. A Székesfehérváron szakadó
esőben megtartott versenyen a 100 méteres síkfutásban a 34 versenyző közül Ákos bejutott a
nyolcas döntőbe, ahol az 1-es pályán indult, így
annak ellenére, hogy végig
vízben kellett futnia, a rangos 7. helyen végzett. A második napon az ötpróba versenyszámban Ákos a 130 induló közül a 18. helyet szerezte meg.
Iskolánk
tanulóinak
Zsadányi Zsófia Eszternek és
Szántó Bencének, ez évben is
sikerült megnyerni az Országos
Balesetmegelőzési
Bizottság által szervezett
megyei döntőt, így ők képviselhették Békés megyét az
idei országos megmérettetésen. A KRESZ verseny dönZsadányi Zsófia Eszter
tője 3 részből állt. A résztvevők először elméleti KRESZ,
majd ügyességi pályán mérték össze tehetségüket. Ezt követően a döntőnek helyet adó
város, Nyíregyháza belvárosi forgalmában kerékpároztak fél órán keresztül az utasításoknak megfelelően.
Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez!

Talpalló Ákos

Szántó Bence

KIRÁNDULÁS - EMLÉKEZÉS
A Körösnadányi Nadányi Társaság tagjai május közepén budapesti
kirándulásukon megtekintették a Vár alatti Sziklakórházat és Atombunkert
majd a Fiumei úti sírkert látogatása keretében megkoszorúzták
a körösladányi Hősök szobra alkotója, Kallós Ede sírját.
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A körösladányi uradalom kialakulása
A Nadányiak abból az ősi Borsa nemzetségből származtak, amelynek múltja még az Árpádok korába nyúlik
vissza. Egyike volt azon 15-20 nemzetségnek melyek a XIII
-XIV. század fordulója időszakában az ország sorsát igazgatták. Ekkorra azonban a Borsa nem már három részre
szakadt. A közelmúltig külön nemzetségként számon tartott
erdélyi ág mellett a másik tartományúri hatalomra emelkedve irányította az ország sorsát, de rövidesen mindenét
elvesztve elbukott. Hasonlóképpen az Erdélyben élők is
jószágvesztésre ítéltettek. Ellenben az Apától (1222: ’Apa
de genere Borsa’) származó ágat megkímélték a viharok.
A leszármazottai hosszú évszázadokon át megmaradtak
békési és bihari birtokaikon, de a megóvásuk, egyben tartásuk nem kis feladat elé állította őket.
Oklevél tudósít arról, hogy Nadányt (Körösladányt)
1245-1247 táján Apa hasonnevű fiától született unokája,
Ugod, valamint az ő nagybátyja, Apa másodszülött fia, Apaj
közösen kapta királyi adományként. Nem sokkal az üstökösként fel- s letűnő, Borsa nembeli Kopasz (Jakab) nádor
fémjelezte ág vagyonvesztését követően, 1321-ben Ugod és
testvérei, Miklós és János sietve meg is osztozkodott az
unokatestvéreivel, Apaj fiaival, Borsa ispánnal és Miklóssal
az örökségük fölött. Ez Békés megyében magába foglalta az
új szerzeményt jelentő Nadányon kívül az ősi nemzetségi
fészket, Nagybarsát (ma Csökmő pusztája), Bucsát és a
hozzátartozó Apajvárát (mára Apavára néven puszta Karcag
határában), ahol a mocsarak közt épített mentsvárában
vészelte át Apaj a tatárdúlást. Továbbá Apróhalom (ma Póhalom), Varsányegyháza (jelenleg Varsányhát néven Dévaványa pusztája), Gyarmat (Füzesgyarmat) és a szomszédos
Járomtelke, Szentgyörgyegyháza, valamint (a Körösladány
határába olvadt) Szentmihályegyháza, Méhes, illetve Süvöltő falvakat. Biharban pedig az övéké volt Kovácsi, Andaháza, Bolcshida fele, Szentdienes (napjainkban Berettyóújfalu
melletti puszták), továbbá Apamolna, Tancskereki (ma
puszták Zsákától északra), Nyésta (mára puszta Komáditól
északra) és a Fekete-Körös menti Győrös (Feketegyőrös).
Az osztozkodás már tükrözi a nemzetségek korszakra
jellemző felbomlási folyamatát. Hajdan ugyanis a birtok
nem az egyes családoké volt, hanem a közös őstől származó
egész nemzetségé. A XIV. századtól azonban az úri nemzetségek egyes ágai már annyira eltávolodtak egymástól, hogy
önálló családokként kezdték élni az életüket. A tulajdonosi
szemlélet átalakulása leginkább a nemesi névhasználat
módosulásában követhető nyomon. Így pl. Apaj Nadányban
élő unokáját a lakhelye után már Nadányi Istvánnak írják
1329-ben, a Gyarmaton élő unokatestvérét viszont Gyarma-

ti János néven említik. Ez a változás egyben magával hozta
a nemzetségi helyett a családi címerek megjelenését is.
A birtokok számbavétele idején II. Apa ága mindjobban közeledett a férfiági kihalás felé, ami hajlamosította
őket a birtokaik eladására. A Nadányiak és Gyarmatiak
azonban mindig résen álltak. 1326-1359 között négy alkalommal tiltakoztak Váradon az elidegenítés ellen. 1364-ben,
amikor Ugod unokája, János a rászállt birtokait Kórógyi
Miklósnak eladta, az Apaj ági gyámjaik nádori ítélet alapján, tíz márka lefizetése mellett azt visszaszerezték maguknak. Röviddel később, noha még éltek a fiai, Vezsenyi Miklós visegrádi várnagy kísérelte meg Ugod javait megszerezni, mondván magva szakadt. Nadányi Miklósnak azonban
könnyű volt ennek az ellenkezőjét bizonyítani, ami miatt
Vezsenyi keresetét elutasították. 1365-ben viszont, amikor
Ugod unokája is meghalt, a királyra visszaszálló bihari birtokait I. (Nagy) Lajos (1342-1382) Domokosfia Miklósnak
adományozta. A döntés ellen fölszólaló Nadányi Miklós több
mint tízévi pereskedés után, hat levelet felmutatva bebizonyította, hogy az elhunyt és annak családtagjai neki osztályos atyafiai, ami miatt Szepesy Jakab országbíró az adomány visszaadására kötelezte az időközben elhunyt megjutalmazott fiait és özvegyét.
Hamarosan Gyarmati János családja is a férfiági kihalás sorsára jutott. A birtokot megszerezni kívánó leánya,
Ilona ezért 1364-ben fiúsíttatta magát, amit Laczkfy Endre
erdélyi vajda fia, György feleségeként könnyűszerrel el is
ért a királynál. Nadányi Mihály azonban rögvest fölemelte
szavát a nagynénjével szemben. Kimutatta, hogy ő neki
harmadfokú vérrokona, ezért az uralkodó 1370-ben visszavonta a fiúsítást. Ezek után Laczkfy György ugyan 1371-ben
a nádor elé citálta Nadányit, de a keresetét elutasították.
Miután pedig Nadányi Miklós tíz évvel később II. Apa Erzsébet nevű unokájának, Bojti Tamásnénak pénzben kifizette
az örökségképpen őt megillető leánynegyedet, nyugodt
lélekkel szállhatott a sírjába. Szűkebb nemzetsége egész
vagyonát sértetlenül hagyhatta három fiára, megteremtve
ezzel a körösladányi uradalom alapjait.
A központját az erdélyi alvajdává kinevezett legidősebb gyermeke, László és a Zsigmond (1387-1437) király
udvari vitézévé, a Sárkány Társaság lovagjává választott
fia, Márk által 1410-1425 között épített várkastély véglegesítette. Mindez Körösladány szerepét jelentősen megnövelve, a Nadányiakat az ország 200 leggazdagabb családjai
közé emelte.
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DÉGÁZ (hibabejelentés, gázszivárgás):
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Ügyeleti idő hétköznap 15.00-07.00 óráig,
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