KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA
XXVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. MÁJUS
MEGHÍVÓ

Körösladány Város Önkormányzata, intézményei,
valamint a Tüköry Lajos Általános Iskola
és Művészeti Iskola

2016. május 29-én (vasárnap)
08.30-12.00 óráig

gyermeknapot szervez.
A programokból:

8.30: Gyülekező a gimnázium előtt, zenés reggeli torna.
9.00: Sportpálya: paintball-bemutató,
kispályás foci, kerékpáros ügyességi verseny,
futóverseny, ping-pong verseny,
a gimnázium előtt: kézműves foglalkozás,
kenyérlángos- és palacsinta-party,
Egész délelőtt: trambulin, arcfestés.

A szabadtéri színpadon 11.00:

a NYULAMBULAM

együttes gyermekműsora.
Minden gyermeket és szülőt szeretettel várnak
a rendezők!
(A részvétel díjtalan!)

Körösladány (Fotó: Török Sándor)

GYÁSZHÍR

ELFELEDETT NAGYJAINK…
ARANYI ANTAL

115 éve, 1901-ben született Magyarcsekén, és 15 éve,
2001-ben halt meg Aranyi Antal tanító . Iskoláit Nagyvá-

radon és Kiskunfélegyházán végezte. Tanítói oklevelét
1922-ben szerezte, pedagógus pályáját a zagyvarékasi
katolikus iskolánál kezdte. 1923-ban került Körösladányba. A helyi katolikus iskola tanítójaként apósát, az akkor
nyugdíjba menő Sztankó Gézát váltotta. 1935-től
az államosításig igazgató tanítóként működött. A 40-es
években
levente
főoktatóként
is tevékenykedett.
Egy évtizeden keresztül az Úri Kaszinó pénztárosa volt.
Neje Sztankó Irén, fia ~ László volt. Aktív pályája utolsó
évtizedeiben a helyi általános iskola napközis csoportvezetője volt. 1996-ban, az I. Körösladányi Napokon
elsőként kapta meg a Körösladány Díszpolgára kitüntetést.

FERENCSIK KÁROLY

65 éve, 1951. június 3-án halt meg Ferencsik Károly
építész, ácsmester. Családja az első telepesek közül való.

Apja
Ferencsik Károly földbirtokos és neves építész,
aki 1894-től a Körösladányi Ipartestület elnöke volt.
Édesanyja Buchert Anna, felesége Baksai Margit

(Bukarest, 1888. január 21. – Körösladány, 1909. április
15.), akinek szülei Baksai Béla földbirtokos és Bire Rozália
voltak. Ő maga Körösladányban született 1877. március

Mély megrendüléssel vettük tudomásul
a megmásíthatatlant, hogy Turbucz Gyuláné
született Lipták Ilona, a Körösladányért kitüntetés
birtokosa, a Körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub
elnöke 2016. február 18-án, 65 éves korában
súlyos betegség következtében elhunyt.
Turbucz Gyuláné a Szeghalom és Vidéke
ÁFÉSZ különböző munkaköreit, egyebek mellett a
helyi ügyvezetőit töltötte be. Több cikluson
keresztül volt a helyi önkormányzat képviselője,
haláláig a pénzügyi bizottság tagja.
Halálával egy igaz körösladányi lokálpatriótát vesztettünk, aki 14 éven át dolgozott a nyugdíjas klub vezetőségében. Rendkívül sokat tett az
idősek jobb közérzetéért, szeretett településéért.
Emlékét megőrizzük!
Körösladány Város Önkormányzata

Élelmiszergyűjtés
A Körösladányi Szeplőtelen Fogantatás
templom nagyböjti élelmiszergyűjtést szervezett.
Ennek keretében az alábbi élelmiszereket adományozták azok az emberek, akik úgy gondolták segíteni jó. 62 kg liszt, 72 kg cukor, ½ kg porcukor,
15 kg rizs, 3 doboz kakaó, 18 liter étolaj,
16 db konzerv, 1 db margarin, 1 db leveskocka,
1 db lecsó, 12 liter tartós tej, 20 db Balatonszelet.
Az összegyűjtött élelmiszert a Körösladányi
Családsegítő közreműködésével 23 rászorult család kapta meg.
Köszönjük mindenkinek a segítségét:
Lengyel Antal plébános

2.

26-án. Szülőfalujában és Debrecenben járt iskolába, majd
Budapesten felsőépítő ipariskolát végzett. Ifjú korában
építőanyag-kereskedést folytatott. Katonai szolgálata
után Déván lett művezető. Nevéhez fűződik az ottani
községi óvoda, a takarékpénztár és a malom építése,
valamint az uradalmi és magánépítkezések szakmába vágó munkái. Hazakerülve Körösladányba, 1905-ben önállósította magát. Első munkái közé tartozott a helyi Társas
Kör (a 2009-ben lebontott Úri Kaszinó, amely a jelenlegi
óvoda helyén állt) építési terveinek és az építés költségvetésének elkészítése. Ferencsik Károly saját (első) háza
a Kossuth utca 56. szám alatt – a vasútállomás tőszomszédságában – ma is jó állapotban van. Későbbi háza
(Kossuth u. 42.) is az ő tervei alapján épült. (A Kossuth és

a Hunyadi utcák sarkán lévő, ma is tetszetős külsejű,
úgynevezett Ferencsik-ház kisvárosunk egyik legjellegzetesebb épülete, amely még az ’50-es évek ladányi képeslapjain is helyet kapott. A kúriaszerű épületet 1994-ben
Bökfi Zsigmond és Baranya Sándor – a régi tervek alapján
– felújította.) Ferencsik Károly 1914-ben hadbavonult.

Az I. világháborút végigharcolta; előbb a szerb, majd
az orosz fronton harcolt, ahol hadifogságba esett.
1919-ben önkéntes szakaszvezetőként szerelt le. Jelentős
szerepet vállalt a körösladányi református templom
XX. század eleji felújításában és az utcák első betonjárdáinak elkészítésében. A katolikus hitközség 3. számú iskoláját (Arany János út 14., amelyet 2007-ben lebontottak)
az 1890-es években az ő tervei alapján építették.
Az építés teljes összege 3.232.-Ft volt, melyhez gróf
Lamberg Fülöpné 1.000.-Ft-tal, báró Wenckheim Viktor
500.- Ft-tal, a püspökség pedig 461.- Ft-tal járult hozzá.
1926-ban (Tóth József lelkipásztorsága idején) a református templom tetőzetének felújítására került sor; a presbitérium döntése alapján az elkorhadt zsindelytetőt eternit
palára cserélték. A 20 millió koronába kerülő – nem mindennapi nehézségű – munkálatokat Ferencsik Károly végezte el. A községi elöljáróság tagjaként sokat fáradozott
a település fejlődéséért. Mint képviselő-testületi tagot
beválasztották abba a tíztagú bizottságba, amelyet az
1929. május 5-én felavatandó Hősök szobra felállítása
kapcsán felmerülő tennivalók elvégzésére hoztak létre.
Ő tervezte – többek között – a szeghalmi kórház épületegyüttesét, amelyet 1943.április 20-án adtak át.
Turbucz Zoltán

Sajtóközlemény
A magyar reformok működnek

.

Januárban számos olyan intézkedés lépett
életbe, amelyek jelentősen segítik a magyar
családok mindennapi életét. 2016 mindenekelőtt
az adócsökkentés éve lesz, mert csökken a személyi
jövedelemadó és bővülnek a családi adókedvezmények. Az szja mértéke január elsejével tovább
csökkent, 15 százalékra.
Január
1-től
a
jelenlegi 10.000ről 12.500 forintra
nőtt a kétgyermekes családok gyermekenkénti adókedvezménye.
Emellett
elindult a kormány
új otthonteremtési
programja. A három- vagy többgyermekesek
10
millió
forintos
vissza nem térítendő támogatást
kaphatnak új lakás
építéséhez
vagy
vásárlásához,
emellett a támogatás mellett még 10 millió forintos
állami támogatású, alacsony kamatozású hitelt is
igényelhetnek. A támogatási rendszer is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik. Ezt a célt szolgálja, hogy a
lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jövőben nem kell
figyelembe venni a kedvezmény öszszegének megállapításánál. Továbbá fontos kiemelni,
hogy január 1-től 27-ről 5 százalékra csökkent az új
lakóingatlanok áfája.
2016-ban béremelésekre is sor kerül. Bruttó
111 ezer forintra nőtt a minimálbér, a garantált
bérminimum összege pedig bruttó 129 ezer forintra
növekedett. A közszférában is nőnek a fizetések.
A fegyveres és rendvédelmi dolgozók bére a 2015
nyarán történt 30 százalékos béremelést követően
január 1-től további 5 százalékkal nőtt.

A felsőoktatásban oktatók bére 15 százalékkal növekszik, és folytatódik a pedagógusok béremelési programja is.
Kiemelt figyelmet kapnak az egészségügyben
dolgozók is: januártól 43 ezer ápoló és 18 ezer orvos
kap magasabb bért, a szakvizsgázott fiatal orvosok
151 ezer forint
plusztámogatásban részesülnek.
Új lendületet kap
a
bürokráciacsökkentés.
A cél az, hogy
egyszerűbben,
gyorsabban
és
olcsóbban lehessen Magyarországon
ügyeket
intézni. Ezt segíti,
hogy idén 270-re
emelkedik a kormányablakok
száma, ahol gyorsan és kényelmesen intézhetik az
ügyeiket az állampolgárok.
Több igazolvány elkészítése is ingyenes lett,
így díjmentes lett többek között a jogosítvány első
alkalommal történő kiállítása, valamint a diákigazolvány, a személyi igazolvány és a lakcímkártya kiadása is. A vállalkozások számára többek között ingyenes lesz az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása.
Olyan intézkedések ezek, amelyeknek köszönhetően minden magyar ember tehet egy lépést
előre a saját életében, és amelyek azt bizonyítják,
hogy a magyar reformok működnek.
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

FELHÍVÁS

Tisztelt lakostársak!
A Körösladányi Városszépítő Egyesület ez év
június 25-től július 8-ig régi festett, hímzett falvédő
és bútortextília kiállítást szervez. Akik szívesen
felajánlanának a kiállításra ilyen textíliákat, a Tüköry
utca 13. szám alatti székhelyünkre hozhatják be,
hétköznap
8 és 12 óra között, június 13-ig.
A felajánlott tárgyakat a kiállítás után visszaszolgáltatjuk. Segítségüket előre is köszönjük. Mindenkit
szeretettel várunk a kiállítás megtekintésére.
A Városszépítő Egyesület vezetősége

3.

Múltidéző
Folytatva

rovatunkat,

a

korabeli

sajtóból

idézzük lappangó tűz lángra kapott és csakhamar lángnyelvek borították el

a kilencven évvel ezelőtti körösladányi eseményeket.
Békés Megyei Közlöny, 1926. március 9.

Műsoros estély Körösladányban,
az árvízkárosultak javára.
Körösladány község közönsége Dr. Kovacsics Dezső
főispán, Békés- és Bihar vármegyék árvízi kormánybiztosa, ifj. gróf
Meran János nagybirtokos, és dr. Temesvári Imre kincstári főtanácsos, nemzetgyűlési képviselő Őméltóságaik fővédnöksége, valamint Kiss László szeghalmi járási főszolgabíró védnöksége alatt a
Békés vármegyei árvízkárosultak javára múlt hó 28-án nívós jótékony célú előadást rendezett, táncmulatsággal egybekötve. Nagy
számban megjelent előkelő közönség előtt tartotta megnyitó beszédét Tóth József ref. lelkész, ki az emberbaráti szeretet magasztos voltát igen lendületes és szép szavakkal fejtegette. Ezután a
körösladányi műkedvelő zenekar a „Souvenier de Rákóczit” (Linka)
játszotta kitűnő összjátékkal, melynek betanítása Balla Zsigmond
ref. kántort dicséri. A „Panaszkodnak a magyar szelek” című költeményt Gyula diáktól megrendítő drámai hatással szavalta Gyökössy
Dániel ref. lelkész. „A Reményhez” Csokonaitól szép sikerrel énekelte a Körösladányi Dalárda. Szűcs Gergely debreceni zenetanár
hegedűszólója értékes művészi játékával a közönséget magával
ragadta, és percekig ünnepelték a kiváló művészt.
Dr. Bartyik Mátyás békéscsabai kath. lelkész
„Az árvíz” című saját versét szavalta, amely a magas nívójú estély
egyik kiemelkedő fénypontja volt, úgy tartalom, mint forma tekintetében.
Következtek a Békés megyei árvízről szóló vetített képek
Szabó Tibor rendezésében, a Szeghalmi Gyula és Feldmann Sándor
által készített színes felvételekből, melyhez a kísérő szöveget írta
és felolvasta dr. Tóth Béla szolgabíró. A szórakoztató és tanulságos
felolvasásban rámutatott az árvízzel kapcsolatban a siralmas Trianonra. Papp Lajosné, ref. tiszteletes neje kiváló zongorakísérete
mellett Szűcs zenetanár néhány hegedűszámmal kedveskedett a
közönségnek. A dalárda és a zenekar szép számai után dr. Kiss
László főszolgabíró gyönyörű záróbeszédével fejeződött be az
ünnepély.
A műsoron levő számokat Pándy István jegyző konferálása vezette be. Este a vendégek tiszteletére vacsora volt az Úri
Kaszinóban.”
*

az egész házat. A körösladányi tűzoltók és a fellármázott falu népe
derekas igyekezettel fogott hozzá az oltáshoz, és iparkodott a
tüzet lokalizálni. Több órai megfeszített munkájukat siker koronázta. A divatáru cég áruraktára és az épület ugyan teljesen kiégett,
de a szomszédos házakat meg tudták menteni, és így elejét vették
annak, hogy a tűz katasztrofális arányokat öltsön. A kár igen jelentős. Az üzlet 340 millióra volt biztosítva, a ház azonban, amely özv.
Klein Sámuelné tulajdona, mindössze 60.000 koronára. A tűz keletkezésének okát illetőleg megindították a vizsgálatot.”
*
Békés Megyei Közlöny, 1926. március 9.

Szeszfőzde építés
Körösladány sem marad el a Békés megyei községek
mögött a fejlődésben, mert életében határozott fejlődés észlelhető. Új szeszfőzde építéséhez kezdett a község, mely annál is inkább érdekes, mert falai évszázadosak lesznek, ugyanis tihanyi
nagyobb méretű mészkőből épülnek, amely már meg is érkezett.
Örömmel látjuk ezt a haladást, remélve, hogy most már a villanybevezetésre is sor kerül.”
*
Békés Megyei Közlöny, 1926. március 12.

„Leánycserké sz
szervezőtestület
alakult
Körösladányban. Múlt hó 24-én alakult meg Körösladányban a
Wesselényiné Cserey Mária leánycserkészcsapat szervezőtestülete.
A testület elnöke Tóth József ref. lelkész, tagjai
pedig Baksay Sándor ig. tanító, Kovács Gyula tanító,
Dr. Török Ödön ügyvéd és Gaskó Béla gyógyszerész.
A leány-cserkészcsapat vezetője Szabó Margit tanítónő.
A ma még kis számú csapat reméljük, hogy hamarosan több újonnan belépő taggal fog gyarapodni. Dicséretre méltó buzgalommal
folynak az előkészületek a f. hó 27-én megtartandó leánycserkészcsapat felavató ünnepélyre, mely hivatva lesz megismertetni ezt a kiválóan szép és kedves mozgalmat.”
*
Békés Megyei Közlöny, 1926. március 12.

„Autószerencsétlenség. F. hó 4-én este 10 órakor
a Mezőberényből Körösladányba igyekvő Sotus-féle bérautó a
Köröstarcsa és Körösladány közötti országúton, teljes sebességgel
haladva, felborult. Az autó utasai Aranyi Antal körösladányi tanító
és Ulmer István mezőberényi lakosok voltak, akik közül Aranyi
Antal kulcscsonttörést, Ulmer István pedig kisebb zúzódásokat
Egygyalog
régi kép
Békés Megyei Közlöny, 1926. március 9.
szenvedve,
kényszerültek a hátralévő utat Körösladányig
„Nagy tűz Körösladányban.
megtenni. Az autó az országúton maradt, mert motorhibája naSzerdán este ½10 órakor harangzúgás verte fel gyobb javítást igényel.”
Körösladány csendjét. A főtéren levő Gottlieb Testvérek divatáru
*
üzletéből hatalmas füstfelleg gomolygott kifelé. A figyelmessé tett
A fenti cikkeket felkutatta és közzétette:
üzlettulajdonosok felnyitották a bolthelyiséget, amire az addig
Turbucz Zoltán

PROGRAMELŐZETES

21. KÖRÖSLADÁNYI NAPOK
2016. JÚLIUS 1-2-3.
Július 2. (szombat):
Július 1. (péntek):
-

Ünnepi képviselő-testületi ülés,
A Zűrzavar zenekar ,
Mr. Pinky koncert,
Bódi Guszti és Margó,
Jolly&Suzy,
Bódi Csabi,
Utcabál a HEVESI HAPPY BAND
együttessel.

4.

-

Újszülöttek és szüleik köszöntése,
Játszóház,
Kiállítás-megnyitó,
Korda György & Balázs Klári,
Csaba Rádió Retro Party,
Deja-Vu,
Tűzijáték,
Peat Jr. & Gina,
Groovehouse,
Kozmix.

Július 3. (vasárnap):

- Vén Márkus Népzenei Találkozó
- Madarász Katalin és Fekete Zoltán
Nótaműsora, kísér Ötvös László és
cigányzenekara
- ISMERŐS ARCOK élő koncert.

Fás kiválása Körösladányból
Idén 70 esztendeje annak, hogy közel két és fél
évszázad után Bélmegyer – Fás területével is gyarapodva – ismét önálló községgé alakult. Bélmegyer
mintegy 650 éves fennállása után, 1703-ban vált lakatlanná. 1720-ban már mint puszta került Harruckern
János György birtokába, majd 1798-ban a báró
Wenckheimek örökségeként vált a körösladányi uradalom tartozékává. A területét pedig jobbára a saját, köröstarcsai és mezőberényi jobbágyaiknak adták haszonbérbe. Ennek ellenére az 1850-es években a bélmegyeri pusztát közigazgatásilag mégsem Körösladányhoz, hanem Békéshez csatolták. Az északra fekvő
Fás viszont 1728-ban újra benépesült. Az árvizek pusztításai miatt azonban 1749-ben a lakossága Körösladányba, a Fásivégre költözött. A határát pedig felerészben Körösladányhoz, illetve Kisfás néven Szeghalomhoz csatolták még 1789 előtt.
Bélmegyer újjászervezésére már a XIX. század
végén mutatkozott lehetőség, amikor is a báró
Wenckheimekkel rokonságban álló gróf d’Orsay Emilné
Festetics Feliciána grófnő a békésieknek eladásra kínálta ottani földjeit.
Az újraalakulásra
a z onban
mé g
mintegy öt évtizedet várni kellett.
Az
alakuló
és
tisztújító közgyűlésen Dr. Krafcsik
Gábor, a békési
járás
főjegyzője
olvasta föl a belügyminiszter 151
693/1946 III. B.
M. számú leiratát,
a m e l y b e n

„Bélmegyer lakott
helyet 1946. évi
április hó 1.-ével
önálló nagyközséggé engedélyezi
szervezni, képviselőtestületét és
elöljáróságát
megszervezni
rendeli.”
Ezek
után Mucsi Imre Békés község mint anyaközség főjegyzője üdvözölte az „új önálló községet”, rámutatva arra,
hogy „nem kell haragudni arra Bélmegyer községnek,
amiért az anyaközség mindent elkövetett az irányban,
hogy az új község alakulását körömszakadtáig ellenezte, amit csak azért tettek, mert mindenki féltve őrizte
önmagáét. […] Kívánja, hogy olyan erős község legyen
Bélmegyer, amely a saját lábán – minden segítség nélkül – meg tudjon minél előbb élni.” Az egyéb tisztségviselők és esküdtek megválasztása után Baji János lett a
községi bíró, míg Domokos Gábor a községi törvénybíró.

A történtek ekkor még csupán annyiban érintették Körösladányt, hogy dél felől már nem Békéssel,
hanem egy új településsel, Bélmegyerrel lett határos. A
kezdeti teendőket az önállósággal járó feladatok, a
telepes községgé válás megvitatása jelentette. Hamarosan azonban a település további fejlődését célzó
újabb, immár Körösladányt is érintő, nagy horderejű
elképzelés is szárnyra kapott. Július 3-án ezért rendkívüli közgyűlést hívtak össze. Ezen Arany Gusztáv vezető jegyző ismertette a Ravasz György szeghalmi és Dr.
Krafcsik Gábor békési járási főjegyzőhöz Körösladány
községhez tartozó Fás és Bikasziget Bélmegyerhez való
csatolása ügyében benyújtott 1846/1946. sz. megkere-

sésüket. Az abban foglaltakat a bélmegyeri elöljáróság
az említett helyszíneken több ízben is kihirdette. A
meghallgatások időpontját a békési járás főjegyzője
rendeletében július 6-ára, majd később július 13-ára
tűzte ki. A jegyzőkönyv szerint: Arany Gusztáv

„vezetőjegyző nagy örömének ad kifejezést, amikor
Fás és Bikasziget csatlakozásának kilátását jelentheti
be, mert a község határának a maga 2-3000 kat. holdas területével óriási előnyt jelentene az anyaközségnek, és a területek csatlakozásával lenne igazán életképes Bélmegyer község is”. A siker reményében még

arról is döntöttek, hogy a meghallgatásra az elöljáróság mellé még hat képviselő-testületi tagot is küldenek.
Molnár Jenő Békés vármegye alispánja
6392/1946. sz. rendeletében – Bikaszigetet kihagyva –
csupán Fás lakosságának szavazását rendelte el július
13-ára. A szavazás lefolyását a 33/1946 kgy. sz. véghatározat értelmében a bélmegyeri elöljáróság és a képviselő-testületi tagokból alakult bizottság ellenőrizte.
Eszerint „Bélmegyerhez való csatlakozás mellett szava-

zott 52 fő, Körösladánynál
való
maradás
mellett szavazott 14 fő, nem
szavazott
12
fő”. (A kevésnek

tűnő részvételi
szám abból adódik, hogy csupán a családfők
voksolhattak a
mintegy 400 főt
érintő lakosság
nevében.) Természetesen
Körösladány is
megtett
mindent Fás megtartása érdekében. Szerették
volna
elérni,
hogy a hovatartozás ügyében
le nem szavazott 10 családfő is leadhassa voksát, amit a bélmegyeriek azzal utasítottak vissza, hogy ők nem Fáson, hanem Körösladányban laknak. Emellett még az ellen is
felemelték a hangjukat, hogy az 52 csatlakozást elfogadó szavazó közül 3 érvénytelen legyen, mivel azok az
alispáni rendelet után költöztek ki Körösladányból Fásra. Körösladány elöljárósága viszont a cserszádi rizstelep hovatartozása ügyében emelt kifogást, miután csak
a telep vezetője szavazhatott, az ott dolgozók pedig
nem. A fölvetést a bélmegyeriek azzal az indokkal utasították vissza, hogy a rizstelep oszthatatlan terület. A
szavazás után pedig a leghatározottabban követelték,
hogy: „A Fáson kint lakók leadott szavazata alapján

kérjük Fás sürgős idecsatolását, még abban az esetben
is, ha Körösladány község az idő húzása miatt Bikaszigetnek szavazását is kéri elrendelni – holott annak
idecsatolásáról Bélmegyer község már lemondott”. A
kérésük pedig meghallgatásra is talált.
Mintegy két évszázadnyi együvé tartozás után,
nem kis csatározások árán vált ki Fás szinte teljes területe Körösladány közigazgatása alól, amivel immár hetven éve véglegesült a város határa.

Kazinczy István
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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 2015. évi személyi jövedelemadójuk 1 %ának felajánlásával támogassák a helyi egyesületek,
alapítványok célkitűzéseit, munkáját!
Körösladányban a következő civil szervezetek
jogosultak 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

Ladányi gyerekek a Felvidéken
A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 40 hetedik osztályos tanulója áprilisban háromnapos felvidéki tanulmányi kiránduláson vett részt, melyet
az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének
elősegítésére. A pályázat célja a magyarországi köznevelési
intézményekben tanuló 7. évfolyamos diákok számára a
környező országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulás támogatása.
A „Határtalanul” pályázat keretében 1.392.000,forintot nyert iskolánk. Az első nap a felvidéki bányavárosokat tekintettük meg. Selmecbányán az ezüstbányászat
titkait láthattuk, az óvárosban és a bányászati múzeumban
is jártunk. Körmöcbányán a híres pénzverdével ismerkedtünk, ott az ezüst– és aranypénz kibocsátásának történetéről hallhattuk. Besztercebányán is városnéző sétán vettünk
részt. A második napon a Tátrában túráztunk. Ellátogattunk Lőcsére, és jártunk Ótátrafüreden, a századfordulós
hangulatú villák, szállodák városában. A nap zárásaként
megtekintettük a szepesi várat, mely az UNESCO világörökség listáján is szerepel.

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
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A harmadik nap meglátogattuk a bátkai magyar
tanítási nyelvű általános iskolát, ahol szeretettel fogadták
bennünket és az ajándékba vitt magyar nyelvű könyveket.
Ezt követően Kassán megnéztük a repülőmúzeumot és Közép-Európa egyik legszebb, monumentális gótikus templomát. A kassai dómban leróttuk kegyeletünket Rákóczi fejedelem sírjánál, majd a főterén volt rövid szabadprogram. A
pályázatnak és a segítőknek köszönhetően fantasztikus, jó
hangulatú három napot töltöttünk el.
Gombos Orsolya, Kissné Kovács Anna, Sántáné Tóth Éva
valamint a 7.a, és 7.b osztály tanulói.

Körösladányi évfordulók 2016.
Kb. 770 éve, 1245-1247 között kapta meg a tatárjárás idején 120
elnéptelenedett Nadányt és környékét a Borsa nemzetség egyik
ága, amelyből a Nadányi-család származott.
550 éve, 1466-ban említik a krónikák először az akkori Nadányt
„Ladány” néven.
480 éve, 1536-ban a körösladányi várkastélyban tartott bírói
széket Székely Benedek, Békés vármegyei főispán, Fás és Ladány határperében.
350 éve, 1666-ban építették újjá Körösladány – a törökök által
nyolc évvel korábban felégetett – malmát, amelyen fele-fele
részben a település török és magyar földbirtokosai, Mehmud
(Mahmut) szolnoki alajbég (aki itt szerzett vagyont) és Nadányi
János osztoztak.

265 éve, 1751-ben született Rosenfeldi báró Czekelius
Karolina (+1827).
230 éve, 1786-ban alakították meg egyházukat és létesítették a
mai plébániát az akkor betelepülő katolikusok.

215 éve, 1801-ben született nemes Novák Ferenc jogász, a
körösladányi Wenckheim-bírtok jogi igazgatója (+1852).
205 éve, 1811. február 16-án született báró Wenckheim
Béla.
200 éve, 1816-ban említik a krónikák Körösladány első katolikus
vegyes iskoláját, melynek akkor Mezey Balázs volt a kántortanítója.

200 éve, 1816. július 10-én született Kiss Ferenc gyógyszerész, az első körösladányi patika megalapítója.

200 éve, 1816-ban született Simay János szeghalmi főbíró,
csendbiztos.
195 éve, 1821. április 5-én pusztított a faluban a nagy tűzvész.
195 éve, 1821. szeptember 3-án született gróf
Apponyi Mária , báró Wenckheim Viktor második
felesége (+1883).
190 éve, 1826-ban készült el a báró Wenckheim család körösladányi kápolnája és kriptája.

185 éve, 1831 októberében településünkön is felütötte a fejét a
kolerajárvány.

180 éve, 1836. március 2-án született Tüköry István,

a körösladányi Wenckheim-birtok uradalmi ispánja, Tüköry Lajos
öccse.
175 éve, 1841. január 9-én a körösladányi származású
Szombathelyi Antal, Békés vármegye országgyűlési követe, későbbi első alispánja, majd a szabadságharc alatti kormánybiztosa
volt Kossuth Lajos házassági tanúja, a pesti – ma Deák téri –
evangélikus templomban tartott esküvőjén.
170 éve, 1846-ban vette át báró Wenckheim Béla
a Körös Szabályozási Társulat (a későbbi Körös Vízszabályozó
Társulat) irányítását.
170 éve, 1846. október 2-án született báró Wenckheim (II.)
János, Körösladány földesura (+1913).
160 éve, 1856 januárjában, a Kars védelmében nyújtott hősiességéért őrnaggyá előléptetett – török emigrációban élő – Tüköry
Lajos elnyerte a legmagasabb szultáni kitüntetést, az AbdulMedzsid rendet, amelyhez oklevél gyanánt a Helytörténeti Gyűjtemények Házában őrzött díszesen hímzett kasmír selyemkendőt kapta.
155 éve, az 1861. január 22-i, gyulai alakuló ülésen választották
meg báró Wenckheim Bélát a Békés vármegyei Gazdasági
Egylet elnökévé.
145 éve, 1871-ben lett báró Wenckheim Béla a király személye körüli miniszter, későbbi miniszterelnök.
135 éve, 1881-ben árvíz pusztított a faluban.
130 éve, 1886-ban született Dr. Pándy István,
Körösladány egykori közigazgatási jegyzője.

125 éve, 1891. május 7-én halt meg gróf Szapáry Franciska, báró Wenckheim László politikus felesége (*1825).
125 éve, 1891. június 25-én adták át a településünket érintő
vasútvonalat, ezzel megkezdhette működését a helyi posta.

125 éve, 1891-ben született vitéz dr. Szollár (Szentannay)
Pál orvos (+1954).
120 éve, 1896. augusztus 23-án halt meg gróf Dessewffy
Emilné, született báró Wenckheim Paulina (*1817).

éve, 1896. november 8-án halt meg báró
Kray Jánosné született báró Wenckheim Mária (*1809).
120 éve, 1896-ban megindult a tégla- és cserépgyártás az Első
Körösladányi Gőztégla- és Agyagárugyárban.
105 éve, 1911-ben kezdte meg működését a Körösladányi
„Hangya” Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet.
95 éve, 1921. október 14-én született Körösladányban
gróf Meran János.
95 éve, 1921-ben – a csekély tanulói létszám miatt – megszűnt
az izraelita fiókhitközség által működtetett iskola.
95 éve, 1921-ben – a földreform során, megváltással –
146-an jutottak a faluban 311 kat. holdnyi földhöz.
85 éve, 1931-ben alakult meg településünkön a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, valamint a Szociáldemokrata Párt helyi szervezete.
80 éve, 1936-ra alakította át kastéllyá az egykori tiszttartó lakot,
- a mai Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház épületét - gróf Csáky
Imréné Sztáray Mária (Csáky-kastély, „kiskastély”).
70 éve, 1946-ban alakult meg a „Hangya” mellett működő
parasztszövetkezet és a földműves szövetkezet.
70 éve, 1946-ban kezdődött meg a faluban a nagyarányú
villamosítás.
70 éve, 1946-ban az addig Körösladányhoz tartozott Fás
nagyobbik része az időközben önálló településsé vált Bélmegyerbe olvadt. Több évszázados folyamat eredményeképpen ezzel
véglegesült településünk határa, amelynek területe
12.392 hektár (123,92 km2).
65 éve, 1951-ben indult meg a tanítás a központi iskolává
alakított volt gróf Meran kastélyban.
65 éve, 1951. február 23-án 18 taggal megalakult a mai Henkel
Magyarország Kft. elődje, a nagy múltú - utóbb vegyi részleggel
is bővült - Fa- és Vasipari Ktsz, melynek alapító elnöke
Szatmári János volt.
65 éve, 1951. május 28-án született Karcagon Györfi Sándor
Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművész, három körösladányi
mellszobor
(báró Wenckheim József,
báró Wenckheim Béla, 2000., Tüköry Lajos, 2004.) alkotója.
65 éve, 1951 nyarán deportálták – mintegy százötven sorstársával együtt – Körösladányba Dr. Asztalos Miklóst, feleségét
Kócsy Erzsébetet, és feleségének édesanyját Kócsy
Andornét.
60 éve, 1956-ban március 15-ére elkészült a kastélyparkban a
Tüköry-emlékoszlop.

60 éve, 1956. június 17-én Tüköry Lajos nevét vette fel az
általános iskola.

60 éve, 1956. október 28-án forradalmi megmozdulásokra és
intézkedésekre került sor településünkön.

40 éve, 1976-ban szűnt meg az oktatás a helyi gimnáziumban.
30 éve, 1986. február 23-án halt meg Dr. Asztalos Miklós
történész, író.

30 éve, 1986. június 6-án leplezték le a mai Wenckheim Béla
utcában Lengyel Béla emléktábláját.
25 éve, 1991. február 23-án vette fel Dr. Asztalos Miklós nevét
a művelődési ház.

25 éve, 1991. augusztus 1-jén alakult meg a körösladányi
népdalkör.

25 éve, 1991-ben avatták fel az Emlék téren Mladonyiczki Béla
szobrászművész alkotását, a II. világháborús emlékművet.

20 éve, 1996-ban kezdte meg önálló tevékenységét városunkban

Békés megye legnagyobb vegyipari vállalata, a Henkel Magyarország Kft.
15 éve, 2001-ben készült el az általános iskola előtt álló báró
Wenckheim József és báró Wenckheim Béla mellszobra.
15 éve, 2001-ben avatták az iskola homlokzatára helyezett
gróf Széchenyi István emléktáblát.
10 éve, 2006. október 23-án leleplezték Széri-Varga Géza szobrászművész 1956-os emlékművét.
Részben közadakozásból új harangot kapott a református templom.
Összeállította: Turbucz Zoltán
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Közérdekű telefonszámok:

TÁJÉKOZTATÓ
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

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
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

A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása
révén.
Fogyatékkal élők számára személyi segítés és személyi szállítás szolgáltatások:
A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítésére,
megkönnyítésére.
Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatásokhoz
való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrámpával, elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas
4+3 pontos rögzítéssel rendelkezik.
Szociálisan rászorultként igénybe vehetik mozgássérültek,
látássérültek (vakok és gyengén látók), hallássérültek (siketek
és nagyot hallók), értelmi sérültek, autisták, halmozottan
sérült személyek, emelt családi pótlékban részesülő
személyek.
Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása
az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti
elő.
Személyi
segítés:
110,-Ft/óra.
Személyszállítás
térítési díja fogyatékkal élők számára: 70,- Ft/km.
Személyi szállítást igénybe vehetik nem fogyatékkal élők is,
ebben az esetben a térítési díj: 110,- Ft/km .
Tájékoztatjuk a tisztelt igénybevevőket, hogy minden
esetben szerződéskötés szükséges a szolgáltatások
igénybevevőivel, ezért a személyi szállítás vagy személyi segítés igényét előzetesen néhány munkanappal
jelezni
szíveskedjenek
személyesen
vagy
telefonon!
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Csőtörés-ügyelet:
66/371-447
Dr. Mihala András állatorvos:
06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása):
(Szuromi István) 06-30/224-34-40

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ
Közérdekű információs lap
Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata
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muvhaz@korosladany.hu
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
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Egy régi képeslap Körösladányról

