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E  havi lapszámunk a Körösladány Város Fejlődéséért  
Közalapítvány  támogatásával jelent meg. 

MEGHÍVÓ                                  
Körösladány Város Önkormányzata, intézményei 

és Körösladány Város Cigány Kisebbségi                      
Önkormányzata                                                                               

szeretettel meghívják  városunk lakóit a 

Ladányi Karácsony 
rendezvényre. 

 
Időpontja:  2008. december 21. (aranyvasárnap) 

9.00 - 17.00 óráig . 
A rendezvény helyszínei: 
Petőfi tér, Wenckheim út,                                               

általános iskola, művelődési ház.  
A programokból: 

aranykapu, kézműves-  és kirakodóvásár, 
játszóház, filmvetítés… 

A rendezvény napján a Ladány TV  13.00 órától  
élő adással jelentkezik. 

(A halmozottan hátrányos helyzetűek                                  
- a részükre eljuttatott tikettek ellenében –                        

a támogatók  jóvoltából                                                        
vendéglátásban részesülnek.) 

A program keretében 15.oo órától 
- a művelődési házban – 

20. alkalommal kerül megrendezésre a 
Ladányi Karácsony  műsora, melyet 

- azok részére akik a helyszínen nem tudják azt 
megtekinteni- a Ladány Tv élőben közvetít. 
Fellépők: óvoda, mazsorett csoport, iskola,                    

színjátszó csoport, népdalkör,  citera együttes.                                                                                

Tartson velünk! Ünnepeljünk együtt!
Rendezvényünkre szeretettel várjuk városunk 

valamennyi lakosát.                                                        
Boldog karácsonyt Körösladány! 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON                                             

Ladány tévé,                                           
az Ön televíziója. 

Idén is szeretnénk örömet okozni a rászoruló 
körösladányi  gyermekeknek. 

Kérjük, ha lehetősége van rá, keressen egy 
üres dobozt, és töltse meg olyan dolgokkal, 
amiknek gyermekeik, unokáik is örülnének!                                            

(pl. játékok, tisztálkodó szerek,                                       
ruhanemű, édesség stb.)                                                                 

Csomagolja be, írja rá a dobozra hogy fiúnak, 
vagy lánynak, illetve milyen korú gyermeknek 

szánta az ajándékot.                                                                        
Az összegyűlt ajándékdobozokat a                              

20. Ladányi Karácsony keretén belül kapják 
meg a  rászoruló gyermekek. 

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ  

Ha többet szeretne tudni Körösladányról:      

www.korosladany.hu 



A BALESETMENTES KÖZLEKEDÉSÉRT 
 
Településünk közútjain közlekedőkre számos olyan  
veszélyforrás leselkedik, amelyekről  városunk önkor-
mányzata 2008. november 04-én tartott ülésén foglal-
kozott.  E tanácskozáson  a képviselő-testület a város 
forgalom szabályozásával és a közlekedési helyzetével 
kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozta: 
- A Rákóczi utca és Dévaványai utcai önkormányzati út 
kereszteződésében az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező!” 
tábla helyett „Elsőbbségadás kötelező!” tábla kerül el-
helyezésre. 
-A Batthyány utca betorkolló kereszteződéseiben a ke-
reszteződések megtisztítását – látást zavaró fák, bokrok 
kivágását, tekintve, hogy a kereszteződések nem belát-
hatóak -, el kell végezni! E szempontból az önkormány-
zat a rendőrséggel közösen évente egy alkalommal az 
összes belterületi kereszteződést felülvizsgálja, illetve 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a kereszteződésekbe 
ne ültessenek díszfát, gyümölcsfát, mivel az zavarja a 
kilátást.   
- A Wenckheim utcában az általános iskola előtti szaka-
szon, a forgalom lassítása érdekében két mobil forga-
lomlassító bukkanót  (fekvőrendőrt) helyez el. 
Az önkormányzat a fenti döntéseit egyöntetűen hozta 
meg. Úgy határozott, hogy azokat a felvetéseket,      
melyekkel kapcsolatosan a testületen belül megoszlot-
tak a vélemények társadalmi vitát kezdeményez, mely 
után az ott elhangzottakat figyelembe véve  - legkésőbb 
2009. április 30.-ig - dönt. 
Javaslatok: 
-  A  Bem utca és Eötvös utca kereszteződésében a for-
galmi rend változzon meg és a Bem utca legyen kiemel-
ve! 
-  A Hunyadi- Kossuth utca kereszteződésében, a Hunya-
di utcához kerüljön elhelyezésre „ÁLLJ! Elsőbbségadás 
kötelező!” tábla, és ott egy jelzőcsík kerüljön felfestésre 
az aszfalton! 
- A Tüköry utca elején mindkét oldalon kb. 20-25 m sza-
kaszon  kerüljön megtiltásra a megállás! 
- A Batthyány és Dózsa György utcák kereszteződésében 
forgalom segítő tükör kerüljön felhelyezésre! 
- A 47-es számú főúttól a Batthyány utcáig, az Arany, a 
Széchenyi és a Tüköry utcákon egyirányú forgalom ke-
rüljön kijelölésre! 
A testületi ülés felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
alábbi javaslatokkal keresse meg a békéscsabai Közút-
kezelő Kht. igazgatóját: 
- A 47-es főúton az Idősek Otthonánál zebra kerüljön 
felfestésre! 
- A Takarékszövetkezet előtti bekanyarodást tíltó záró-
vonal kerüljön feloldásra! 
 - A Dózsa György út 11. szám előtti résztől (a fogorvosi 
rendelőtől) a Spaten Sörözőig terjedő utcarész mindkét 
oldalán való megállás kerüljön leszabályozásra! 
 -A Dózsa és Batthyány utca kereszteződésében a kör-
forgalom kialakításának lehetőségét meg kell vizsgálni!  
 
A testület az ügyrendi bizottságának feladatul szabta, 
hogy a nagy járműveknek (pl. kamion, teherautó stb.)               
a belterületi utakon való közlekedési szabályát tárgyalja 
meg, és tegyen javaslatot a képviselő-testület felé.  
 
Kérjük településünk lakóit,  hogy a fentiekkel kapcsola-
tos észrevételeikkel javaslataikkal keressek fel a Pol-
gármesteri Hivatal 6-os irodáját,  írjanak az önkormány-
zat címére (5516. Körösladány Dózsa út 2.),  vagy a                                   
hivatal@korosladany.hu címre. 
 
A közlekedési változásokkal kapcsolatos társadalmi vita 
időpontjáról az érdeklődőket tájékoztatni fogjuk.  

     
    Tisztelt Körösladányi      
         Lakostársaim! 
 
 Lassan magunk mögött hagyjuk a 

2008-as évet és felemás érzésekkel várjuk 2009-et.  
Egyre inkább terebélyesedik a világgazdasági válság. A hír-
adások elbocsátásokról, csődbe jutott vállalatokról szólnak.    
A bankok szédületes tempóban emelik a hitelek kamatait, az 
állami költségvetés kapkodva készül. Szorongva figyeljük a 
híreket, vajon mit hoz a holnap. Valószínűleg újabb kedvezőt-
len eseményeket. A szakértők elhúzódó válságra figyelmez-
tetnek.  
Szomorú ez a helyzet. 2009 sok jót nem ígér, bizonyos szol-
gáltatások árai drámaian emelkednek. Azonban Körösladány 
számára hozhatnak jót is az elkövetkező évek. Sikeresen pá-
lyáztunk ugyanis a hazai és az Európai Uniós kiírásokra, ezek 
eredményeképpen tovább gyarapodhat városunk.  
Szinte biztos, hogy megújul az általános iskola épülete és 
berendezése, közel 400 millió Ft+ÁFA értékben. Elképzelése-
inket nehezíti, hogy az épület műemlék, ezért magasabb áron 
és roppant szigorú feltételek mellett tudunk csak nekilátni a 
beruházásnak. 
Régen dédelgetett tervünk válhat valóra, hogy az eddigi há-
rom óvoda helyett az Arany János utcában  egy korszerű, új 
bölcsödét és óvodát fogunk építeni tornateremmel, ahol az 
épület fűtését alternatív energiával fogjuk biztosítani.  
Rendkívüli kihívást jelent a szennyvíz-elvezetés és a telep 
felújítása, bővítése. Ez a program hihetetlen méretű, megha-
ladja a 2,5 milliárd forintot, tehát széleskörű összefogást igé-
nyel  az önerő biztosítása. Amennyiben megvalósul, 2013-ra 
Körösladánynak új szennyvíztelepe lesz, csatornázott lesz az 
Oncsa, Újladány, a Fásivég és mindazon területek, amelyek 
eddig még nélkülözték ezt a szolgáltatást. Bízunk benne, 
hogy ez a beruházás a meglóduló szennyvízdíjakat is enyhíti 
majd. 
Szilárd burkolat épül a József Attila utca és az Esze Tamás út 
egy részén 700 m hosszan, összesen 3.000 négyzetméteren. 
Megépült az új járda az Arany és a Tüköry utca egy-egy sza-
kaszán, jövőre pedig mintegy 2,5 km hosszan a Szeghalmi, a  
Batthyány, a Jókai, a Mező, a Bartók és a Hunyadi úton folyta-
tódik a munka hagyományos helyszíni betonozással. 
Hamarosan gyalogátkelő létesül a postával szemben a 47-es 
úton jelzőlámpával, biztonságossá téve az átkelést a főúton 
az iskolás gyerekeknek, a piacra igyekvőknek és a kerékpá-
rosoknak. 
Felújítjuk a kerékpárutat a Henkel parkolója és a Sebes-Körös 
hídja közötti, mintegy 2 kilométeres távon.  
Folytatni szeretnénk a település központjának megújítását és 
a karácsonyi díszkivilágításra is áldoztunk.  
A buszmegállókat kicseréljük; korszerűbb, akadálymentes, 
kényelmesebb várók épülnek, az EU-s pályázati pénzeknek 
köszönhetően.  
A mai bizonytalan helyzetben a munkahelyek stabilitása és 
száma alapvetően meghatározza Körösladány jövőjét. Ebben 
az is szerepet játszhat, hogy teljes felújításra került  a 
Gyomaendrőd-Körösladány közötti közút, melyet már nagyon 
régen vártunk. 
Nagy öröm, hogy a Batthyány utcai volt iskolában—az önkor-
mányzat és a kézműipar összefogásával - csökkent munkaké-
pességűek részére nyílt munkalehetőség.  
Bízunk benne, hogy a ladányi cégek sikeres működése és 
fejlesztései továbbra is hozzájárulnak az itt élők boldogulásá-
hoz.  
Bár nehéz időknek nézünk elébe, kívánom valamennyiüknek, 
hogy sikeres új esztendőt tudhassunk végül magunk mögött. 
Körösladány Város Képviselő-testülete nevében kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok: 
                                                               Dr. Pelcsinszki Boleszláv 
                                                                              polgármester 



Karácsonyi köszöntő 
 
Karácsony este gyertyát gyújtunk, 

lángja beragyogja ünnepünket. Örömteli várakozás-
sal tekintünk egymásra, szeretteinkre, hiszen ez a 
nap egy kicsit más, mint a többi. Csak rajtunk múlik, 
hogy a karácsony tartalmas, szeretetteljes ünnep 
legyen. Élvezzük együtt a karácsony meleg hangula-
tát, merítsünk erőt belőle, hogy hittel tekinthessünk 
egy boldogabb jövő felé! 
 
Márai Sándor soraival kívánok mindenkinek kelle-
mes ünnepeket: 
 
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj 
egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és kívülről.  
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és 
feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják pi-
ros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, 
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi 
vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés.  
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” 
 
Szeretetteljes békés ünnepeket és eredményekben 
gazdag boldog új esztendőt kívánok! 
 
                                       Domokos László 
                          a Békés Megyei Közgyűlés elnöke 

Hírek röviden… 
                                                    
Körösladány Város Önkormányzata a korábbi 
sikeres óvoda- bölcsődeépítési pályázat és 
iskola-felújítási programon túl az alábbi sike-
res pályázatokban vett részt: 
-A Közlekedési Koordinációs Központtól        
a 47-es útszakasz református templom előtti 
részén jelzőlámpás forgalomátkelő létesíté-
sére 7.116.000,- Ft-ot fordíthat, melyből a 
pályázaton nyert összeg 6.404.000,- Ft. 
- A LEKI pályázaton az Esze Tamás és József 
Attila utcák első ütemeként megvalósulás 
előtt áll a 3.002 m2 aszfaltút. Ennek költsége 
24.139.300,- Ft, melyből a pályázati támoga-
tás 18.430.352,- Ft. 
- Megvalósult az Arany János és Tüköry Lajos 
utcáknak a  47-es út és Batthyányi utca kö-
zötti részének járdafelújítása. A 876 m2,                  
1,5 m széles díszburkolatú járda a TEKI pá-
lyázatán 80%-os támogat nyert, 6.812.654,- 
Ft összegben. A teljes belekerülési összeg 
8.515.818,- Ft volt. 
- Körösladányban 2008/2009-ben 2.548 m2 
új járda épül, illetve kerül felújításra hagyo-
mányos helyszíni betonozással. Ennek költsé-
ge: 12.534.924,- Ft, melyhez az önkormány-
zat pályázaton 9.883.937,- Ft támogatást 
nyert.  
- A DAOP 3.2.1. nyertes pályázatának kö-
szönhetően a 47-es főút és Dévaványai utak 
mentén 12 buszmegálló épül meg. Ennek 
költsége 48.581.817,- Ft, melyből a városi 
önkormányzat  8.506.567,-Ft saját erőt biz-
tosít. 

FELHÍVÁS 
 

A Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete  
kéréssel fordul a város lakosságához,  egy tűzkárt 
szenvedett nagycsaládos tagunk megsegítésére. 
Az egyesület a család részére  a Körösladányi Taka-
rékszövetkezetben  számlát nyitott, melyhez csak a 
család juthat hozzá. Kérünk minden jó szándékú, 
segítőkész lakost, hogy lehetőségeihez  mérten            
támogassa a családot! 
A számlára befizetni a  Körösladányi Takarékszövet-
kezetben lehet, hétfőn 8-17 óráig, pénteken 8-12 
óráig egyéb napokon 8 – 15 óráig. 
Köszönjük összefogásukat, támogatásukat. 
 
                          A Körösladányi Nagycsaládosok  
                               Egyesületének  vezetősége 

Elismerés 
A Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete  

Békés Megyei Tagozat Elnöke a 2008. évi  
 Szociális Munka Napja alkalmából  

„A szociális ellátórendszeren belül végzett  
áldozatos, másokért tenni akaró, szakmailag                       
kimagasló és lelkiismeretes munkájának                                    

elismeréseként”  
Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette                               

Földi János   
urat, a Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 

nyugalmazott igazgatóját. 
 

A kitüntetettnek szeretettel gratulálunk                            
és hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánunk. 

KULTURÁLIS SAROK 

 

- A körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények                  
   Házában  hétköznap 8-16 óráig tekinthető    
   meg Soósné Szeiler Irén képkiállítása. 
 
- 14 csapat vett részt a 3. alkalommal meg-    
   rendezett Ladányi Disznótoroson, melynek   
   keretében disznótoros reggeli,  kolbásztöl-  
   tés, szalonna- szépségverseny és pálinka -   
   verseny is színesítette a rendezvényt. 
 
-  Újabb sikert arattak népdalköröseink  a   
    november 8-án Budapesten megrendezett   
    VII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-  
    medencei Döntőjén. Az 56 fellépő döntős   
    közül a Körösladányi Népdalkört a szakmai   
    zsűri NÍVÓDÍJJAL jutalmazta. Sikerükhöz  
    szívből gratulálunk,  további munkájukhoz   
    kitartást és jó egészséget kívánunk.  
 
-   December 19-én (pénteken) 15.00 és   
    19.00  órától kerül vetítésre a moziban:    
    a Lizi és Jetti  című animációs film.                            
    Belépő 400,-Ft. 

 



 
 
 

550 éve, 1458-ban  halt  meg  NADÁNYI 
MÁRK   (*1397), Zsigmond  király udvari 
vitéze.   Ő építtette Körösladányban a 
Nadányiak várkastélyát—1430 körül-, ame-
lyet a krónikák 1479-ben említenek először.     
455 éve, 1553-ban Petrovics Péter, János 
Zsigmond gyámja, Kelet-Magyarország fő-
uraival közel három hétig a nadányi várkas-
télyban vendégeskedett, s itt beszélték 
meg, miként kellene – a törökkel szövetkez-
ve – Nagyváradot elfoglalni, és így Erdélybe 
bejutni.                                                       
230 éve, 1778-ban született WENCKHEIM JÓ-
ZSEF báró, Körösladány egykori földesura, ~ 
Béla, ~ László és ~ Viktor édesapja (+1830). 
205 éve, 1803-ban Szeghalmon született  
SZOMBATHELYI  ANTAL   Békés vármegye 
alispánja. Pályáját Körösladányban uradal-
mi ügyészként kezdte, majd Gyulán esküdt, 
táblabíró, főjegyző és végül (az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc idején) alispán.  
A nemzetőrökkel 1848. július 12-én ő is tá-
borba vonult és részt vett a délvidéki har-
cokban. Kossuth Lajos jó barátja és kor-
mánybiztosa Gyulán. (Kossuth 1841. január 
9-i esküvőjén házassági tanúja volt.) Tiszta 
jellemű, kivételes szónoki képességű, igazi 
hazafi volt. A Függetlenségi Nyilatkozatot 
1849. április 29-én a megyeháza előtti téren 
ő hirdette ki, ezért Haynau felségsértés 
vádjával letartóztatta. Előbb halálra, majd 
öt évi várfogságra ítélték, amelyet Bécsúj-
helyen töltött le. Vagyonát elkobozták, így a 
családja nehéz körülmények között élt.  
Szabadulása után Békésre vonult vissza csa-
ládjával, és ott is halt meg 1862-ben, elhagya-
tottan. Nyughelye ismeretlen. Lelkiismeretes 
helytállása ma is példamutató számunkra. 
Öt gyermeke közül egyik fia, Kálmán (1830. 
február 8. - ?) a szabadságharcban önkén-
tes kapitány, később honvédezredes volt. 
175 évvel ezelőtt,  1833-ban kezdte el pra-
xisát Körösladányban NAGY  MÁRTON ügy-
véd, aki három éven át, 1836-ig a 
Wenckheim család uradalmi fiskálisa volt. 
Munkásságáról nagyon kevés adat áll ren-
delkezésre, pedig nagyon sokat tett azért, 
hogy településünk határterületéből ne ve-
gyenek el. Sokat harcolt azért, hogy a pon-
tos határkijelölés megtörténjen Dévaványa 
és Körösladány között úgy, hogy települé-
sünk határa megmaradjon. Szükség is volt 
erre, mert az akkor Heves vármegyéhez tar-
tozó Dévaványa gyakorta megsértette a 
kijelölt hatást. Emiatt ~ többször határbe-
járást és kijelölést sürgetett. Elsősorban 
neki köszönhetjük, hogy Körösladány határ-
területe nem fogyatkozott meg.   

                                         
                                 Tubucz Zoltán 

 

„Kézmű Kht. Fővárosi Kézműipari Közhasznú Tár-
saság Rehabilitációs Foglalkoztató 5516. 
Körösladány Batthyány 55.”  hirdeti a tábla, annak 
az új üzemnek falán, mely épületet a közelmúltig 
Fásivégi iskolának neveztünk.  
Itt került kialakításra az október elején avatott új 
foglalkoztató. Bevallom - legutóbb az épületben a 
tavasszal megtartott rész-városrész ülésén voltam 
-  alig ismertem rá a 12 millió forintból átalakított 
épületre.   Kellemes környezet, rend, tisztaság, 
szépen kialakított foglalkoztató helyiségek, előtér, 
szociális helyiségek és jó munkahelyi légkör foga-
dott. 
-16 dolgozónk van, akik a rokkantsági fokuktól 
függően napi 6-7-8 órában dolgoznak – ezt már 
Vincze Katalin üzemvezetőtől tudtam meg, mint 
ahogy azt is, hogy a korábban megismert és meg-
kedvelt termékek (paplan, párna) mellett új ter-
méket is gyártanak. Ezek – egyebek mellett - a 
színes ágyneműk, ágyneműhuzatok, terítők, kará-
csonyi terítők, kötény-szettek. Mindezekhez a  
vásárlók kedvező áron juthatnak hozzá, hiszen 
termékeiket üzemükben hétköznap 8-15 óra               
között meg is vásárolhatják. 
- Dolgozóink nevében is mondhatom, hogy jól 
érezzük magunkat – folytatta az üzemvezető. A 
kezdeti nehézségeket hamar megoldottuk és - bár 
még rövid időre tekinthetünk vissza - elmondha-
tom, hogy egy hatékonyan termelni képes, jó kol-
lektíva alakult ki. Folyamatosan bővül a terméklis-
tánk. Dolgozóink újabbnál újabb ötletekkel állnak 
elő, amit meg is valósítunk - ha el tudjuk adni és a 
vevő is örül neki. A távlati elképzelésekről még 
korai lenne szólni, de a kezdeti tervek sikeres 
megvalósítása lendületet adott. Az is jóleső érzés-
sel tölt el bennünket, hogy termékeinket szinte 
raktározni sem kell, mert ahogy legyártjuk, már 
helyben értékesítjük is. Most is olyan sok a kará-
csonyi megrendelésünk, hogy alig tudjuk kielégí-
teni.                                                                     s.i. 

Pillanatfelvétel az új                       
foglalkoztató üzemből Évfordulók nyomában 

Közérdekű telefonszámok: 
 Körösladány Város körzeti- és                                               

gyermekorvosainak elérhetősége 
 hétköznapokon 7-15 óráig, sürgős esetekben: 

 Dr. Kovács Zoltán 06-30/529-53-93 
 Dr. Téren Tibor 06-30/233-90-66,   
Dr. Kovács Gábor 06-30/ 249-09-49 

Ügyeletes rendőr (Körösladány):  06/30-633-71-98,  
 Rendőrség (Szeghalom):   66/371-555 

Orvosi ügyelet (Szeghalom):  66/371-234  
Dégáz hibabejelentés                                                    

(gázszivárgás):  06/80-820-141  
 Démász hibabejelentés  (áramkimaradás,                                     

közvilágítás):  06-40/822-000   
Polgármesteri Hivatal, Körösladány:  66/474-012 

 Körösladány polgármestere:  66/474-100 
Csőtörés bejelentése                                                         

(Marton László): 06-30/339-86-41  
Csőtörés-ügyelet:  66/371-447  

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



 Iskolánk a tehetséggondozást részben a dél-
előtti oktatáshoz igazítva csatlakozó órákban illetve 
délután szakkörök formájában valósítja meg, első-
sorban felső tagozatban.  
A kiemelten kezelt tantárgyak illetve az ehhez kap-
csolódó tevékenységek: idegen nyelv, magyar iroda-
lom és matematika. 
A tehetséges tanulók versenyeztetésére minden év-
ben gondot fordítunk.  
Alsó tagozatban évek óta levelezős tanulmányi ver-
senyekre nevezzük tanulóinkat. A tanulók a kiküldött 
feladatlapokat határidőre megoldják, az eredményről 
pedig évvégén írásban értesülnek. A feladatok szóra-
koztatók ugyan, de sajnos a legjobbak teljesítményét 
összemérő területi, megyei döntőket nem szervez-
nek. 
Néhány éve jelent meg alsó tagozatban a békéscsa-
bai TIT Körösök Vidéke Egyesülete versenykiírása, 
amely versenyzési lehetőséget biztosít 3-4. évfolya-
mon matematika tantárgyból. Évvégén a legjobbakat 
megyei döntőre hívja be. 
Az idei évben jelent meg a MOZAIK Kiadó új tanul-
mányi versenyével, ami matematikából, anyanyelv-
ből és irodalomból, valamint környezetismeretből ad 
lehetőséget a jelentkezőknek. Újdonság, hogy a ha-
gyományos postai úton kiküldött feladatlapok mel-
lett, interneten is megoldhatók a feladatok. Első íz-
ben ez a verseny tette lehetővé az anyagilag rászo-
rult, ám tehet-séges tanulók ingyenes nevezését.  
Felső tagozatban szintén a korábbi széles választékot 
leszűkítettük annak érdekében, hogy lehetőleg a 
színvonalas versenyeken mérettethessék meg magu-
kat tanulóink. Emiatt levelezős versenyeket nem 
hirdetünk, a megyei TIT illetve országos döntővel 
záruló versenyeket részesítjük előnyben.   
Felmenő rendszerű (megyei, országos döntővel vég-
ződő) levelezéses versenyek: 
-MOZAIK Tankönyvkiadó tanulmányi versenye 
(Szeged) - 20 tanulóval veszünk részt. 
- BENDEGÚZ Diákakadémia (Szeged) - Iskolánkból 
13 tanulónk jelentkezett. 
-TIT Körösök Vidéke Egyesülete (Békéscsaba) 
Iskolánkból 5 tanuló nevezett, valamennyien mate-
matikából. 
Felmenő rendszerű (megyei, országos döntővel vég-
ződő) államilag finanszírozott behívásos versenyek.                        
Hagyományos versenyeink: 
- Varga Tamás Országos Matematika Verseny (7-8.). 
Két tanulónk (Kiss Ádám, 7. évf.; Kozák Ágnes, 8. 
évf.) már a megyei döntőre kvalifikálta magát. 
- Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny (3-8.) 
- Kalmár László Országos Matematika Verseny (3-8.) 
- „Szép Magyar Beszéd” verseny (5-8.) 
- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny 
- Általános iskolai tanulók országos német nyelvi 
versenye 
E versenyeket az elkövetkező években szeretnénk 
kiegészíteni a következőkkel:  
- Herman Ottó országos biológiaverseny (7-8.) 
- Fizika tantárgyi verseny 
- Öveges József fizikaverseny (7-8.) és/vagy Jedlik   
  Ányos országos általános iskolai fizikaverseny (7-8.) 

- Országos angol nyelvi verseny (7-8.) 
- Országos történelem tanulmányi verseny (7-8.) 
Kistérségi versenyek: 
Kifejezetten e kistérség iskoláit és azok tanulóit meg-
célzó tanulmányi versenyeket jelenleg csak mi ren-
dezünk.  A szomszédos kistérségekben Mezőberény 
és Sarkad szervez hasonló versenyeket. Több éves 
hagyománya van a „Sárrét kis történésze” és a 
„Sárrét kis matematikusa” versenyeknek. Az idei 
tanévben fizika tantárgyból is szeretnénk megszer-
vezni az első kistérségi versenyt. 
Bekapcsolódás a középiskolák által szervezett tanul-
mányi versenyekbe.  
E versenyek kiváló lehetőséget jelenthetnek arra, 
hogy tanulóink kitekintsenek az iskola falain túlra, 
felmérjék képességeiket, összehasonlítsák tudásukat 
részben a középiskolai tanárok által elvárt tudás-
szinttel, részben más települések, iskolák tanulóinak 
tudásával.  
Rendszeresen bekapcsolódunk a következő verse-
nyekbe: 
- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépisko-
la (Békéscsaba) tanulmányi versenye 
- Mikes Kelemen Gimnázium (Battonya) tanulmányi 
versenye Kozák Ágnes és Csatári Dorina a levelezé-
ses előselejtező 4. illetve 5. helyezettjeként meghí-
vást kapott a battonyai döntőre matematika tan-
tárgyból. 
- Gr. Andrássy Gyula Gimnázium (Békéscsaba) Hor-
váth János Emlékversenye 
- Assisi Szent Ferenc Élővilág-ismereti Verseny 
(Gyula) 
- Petőfi Sándor Gimnázium (Mezőberény) tanulmányi 
versenye 
Felkészítő munka: Délutáni szakkörök, tehetséggon-
dozó foglalkozás matematikából, cél a versenyekre 
való felkészítés. 
Emelt matematika:  Nem elsősorban a tehetségek 
kibontakoztatását szolgálja, mint inkább az általános 
és a középiskola követelményrendszere közötti ano-
mália csökkentését. Nem a versenyeztetés a cél, 
hanem eljuttatni arra szintre őket, hogy a középisko-
lát ne felzárkóztató foglalkozással kezdjék. Jelenleg a 
7. és 8. évfolyamon működik, és októbertől 6. évfo-
lyamon is bevezettük előkészítő, nem kötelező jelleg-
gel, szakköri szinten. A kellő számú jelentkező adott. 
Összefoglalva, matematikából nem a versenyeztetés-
re, hanem a középiskolára való felkészítésre helyez-
zük a hangsúlyt.                                                
Erre inkább van igény és együttműködés a tanulók 
részéről.                        
Emelt nyelv: Angol és igény szerint német nyelvből 
csoportbontással nagyobb óraszámban, külön tan-
menet szerint haladnak tanulóink, emelt szintű köve-
telményeknek eleget téve.  

Célunk: a középiskolában minél hamarabb középfokú 
nyelvvizsgát tegyenek volt diákjaink.        

                                               Kiss Károly 
                        a tehetséggondozásért felelős 
                               munkacsoport vezetője 

A Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                                      
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozó programja 



Az összességében jó közepes 
e r e d m é n y e k e t  f e l m u t a t ó 
Körösladányi Atlétikai Club (KAC) 
második világháború utáni sorvadását 
nagymértékben felgyorsította a Ma-
gyar Demokratikus Ifjúság Szövetség 
(MADISZ), majd – annak 1948-as 
megszűnését követően – az Egységes 
Parasztifjúság Országos Szövetsége 
(EPOSZ) megalakulása. A helyi fiata-
lokat tömörítő, egymást váltó két 
politikai szervezet sportolói részére 
az államosított gróf Meran-kastélyban 
biztosítottak helyiségeket. Ezzel 
azonban megpecsételődött a kastély 
mögötti, eredetileg a mai sportpálya 
helyén létesített, szökőkúttal is ren-
delkező angolpark sorsa, miután a 
Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
rendelkezése értelmében, annak 
fölszámolásával elégítették ki a spor-
toló ifjak pályaigényét, amit aztán 
1951-től az egykori kúriába helyezett 
általános iskola tanulói számára is 
átengedtek. 

 Az 1949-es népi demokrati-
kus fordulattal azonban az EPOSZ is 
a felmorzsolódás szélére került. A 
röviddel későbbi megszűnte pedig 
együtt járt a körösladányi sportéletet 
újbóli hanyatlásával. Fordulatot jelen-
tett, amikor 1952-ben, a Magyar 
Dolgozók Pártja és a helyi községi 
vezetés bábáskodása alatt megala-
kult a Körösladányi Traktor Sportkör 
(KTSK), melynek első támogatójává – 
miként azt a neve is elárulja – a 
Dobsa János igazgatása alatt állt 
Körösladányi Mezőgazdasági Gépállo-
más vált. A labdarúgó szakosztály 
játékosait többnyire az ekkora meg-
szűnt EPOSZ fiataljai közül igazolták 
le, akiknek többségét a gépállomá-
son, a termelőszövetkezetekben, 
valamint 1953-tól a Körösi Állami 
Gazdaságban dolgozók adták. A bir-
kózók viszont jobbára iskoláskorú 
gyerekből kerültek ki, miután a KAC 
hajdani versenyzői lemorzsolódtak, 
és végleg fölhagytak a sportolással. 

Bár a korabeli megyei lap nem 
tudósított az alacsonyabb osztályban 
szereplő egyesületek eredményeiről, 
a levéltári adatok alapján azonban 
mégis bepillantást nyerhetünk azokba 
a nehézségekbe, amelyek az újonnan 
létesített sportkör működését, nem 
utolsó sorban a korabeli állapotokat 
is jellemezték. Többek között ezekből 
az iratokból tudjuk azt is, hogy a 
KTSK a labdarúgó mellett még birkó-
zó szakosztállyal is rendelkezett. Az 
egyesület vegetálása miatt azonban 
1956 koratavaszán a sportkör vezető-

ségi tagja, Cservenák Pál azzal a 
kérelemmel fordult a községi tanács 
végrehajtó bizottságához, hogy „…
községünk viszonylatában nem mű-
ködnek kellőképpen a sport szakkö-
rök. Hiányosság az, hogy nincs egy-
séges vezetője a sportkörnek, aki 
irányítaná a sportkedvelő fiatalságot, 
szervezné egy-egy működésüket, 
fellépésüket. Pártunk és kormányunk 
segíti a fiatalokat, országunk ért is el 
szép eredményeket. Ezideig mi köz-
ségünk viszonylatában csak ígéretet 
kaptunk, most kérem a vb.-t, hogy 
segítse, támogassa a sportkör mun-
káját. Ezideig a sportkör vezetését 
mindég annak a szervnek adták át, 
amelyik a legerősebb volt, amelyik 
egy ideig képes volt arra, hogy fönn-
tartsa a szervezetet. Ez romboló ha-
tással volt a fiatalságra és a sport-
kedvelőkre. A jelenlegi sportkör veze-
tősége kéri a vb.-t, hogy engedélyez-
ze azt, hogy a sportolók minden hé-
ten 2 délután edzésre elmehessenek. 
Sportkörünk költségvetéssel dolgozik, 
azon vállalatok, intézmények, ame-
lyek sportalappal rendelkeznek, át-
utalják a Traktor Sportkör részére. 
Költségvetésileg össz. bevétel 43.200 
Ft., kiadás szintén 43.200 Ft. A bevé-
telt a következő források biztosítják: 
rendezvényekből, egyéb bevételek-
ből, kulturális és sportalap, szakszer-
vezeti sport támogatás, állami támo-
gatás. A régi vezetőség adóssággal 
adta át az új vezetőségnek a sport-
kört. Komoly tennivalókat követel, 
hogy az adósságokat föltudjuk szá-
molni, ezért munkánkban kérjük a 
vb. segítségét. Kérjük továbbá a vég-
rehajtó bizottságot, hogy biztosítson 
egy olyan helyiséget a sportkör ré-
szére, ahol az edzéseket végezhet-
nénk.” 

A labdarúgók továbbra is a 
kastélyból lett iskola mögötti pályát 
kapták meg az edzéseik és mérkőzé-
seik számára, aminek azonban szük-
ségessé vált a felújítása és megna-
gyobbítása. Ezzel szemben viszont a 
birkózók még mostohább körülmé-
nyek között folytatták a tevékenysé-
güket. Erről a szakosztályvezető, 
Kévés József következőképpen szá-
molt be az egyik vb-ülés alkalmával: 
„20 gyermeket szervezett be a szak-
körbe, akikkel szép eredményt ért el. 
Hiba azonban az, hogy mostmár 
nincs helyiség biztosítva, hogy az 
edzéseket gyakorolni tudjuk, mivel az 
általános iskolával egy megállapodást 
kellene kötni, a villany, valamint a 
takarítással kapcsolatban. Hiányosság 

továbbá az is, hogy nincs felszerelé-
sünk, nincs sem cipő, sem trikó bizto-
sítva. Kéri a községi tanács vb., vala-
mint a párt vb. támogatását és segít-
ségét.” 

A kérelem hatására végül a 
községi tanács végrehajtó bizottsága 
meg is hozta a határozatát, amely 
leszögezte: „Utasítja a vb. ülés a vb. 
elnökhelyettest, hogy […] hívja össze 
a vállalatok és közületek vezetőit, 
melyen a vb. elnök is legyen ott és 
ezen az értekezleten tárgyalják meg, 
hogy a sportolók részére munkaidő 
alatt az edzésre elengedjék. Továbbá 
a birkózó szakkör működésével kap-
csolatban, vagy az iskolánál, vagy az 
állami gazdaság helyiségében a szak-
kör részére helyiséget biztosítani kell. 
Ennek érdekében vegye fel a TSB. 
[Testnevelési és Sportbizottság] ve-
zetősége az állami gazdaság vezető-
ségével a kapcsolatot. Továbbá a 
sport vezetőségét újra kell választani. 
Továbbá kötelezni kell azokat a spor-
tolókat, akik az elmúlt év folyamán a 
sportpályán lévő fakitermelésből ré-
szesültek, a vállalt kötelezettségének 
tegyenek eleget, illetve a pályán lévő 
földmunkálatokat végezzék el. 
Amennyiben ez nem fog megtörténni 
a feljelentést alkalmazni kell.” 

Látható tehát, hogy az alulról 
építkező, a támogatók önkéntes 
anyagi hozzájárulását élvező, a sza-
badidejükben, lelkesedésből edző 
játékosokból álló KAC hajdani önte-
vékeny működésével szemben, kü-
lönféle utasításokkal és határozatok-
kal próbálták a központilag irányított 
Traktor SK tevékenységét fejleszteni, 
azt némileg eredményessé tenni. 
Ennek ellenére a lényegében gazdát-
lan egyesület nem váltotta be a hoz-
zá fűzött reményeket. Az 1956-os 
forradalmat követő években teljesen 
szétzilálódott sportkör gondjain a 
helyi párt- és községi vezetés úgy 
kívánt változtatni, hogy megszüntette 
a Traktor SK működését, s helyette 
1960-ban új sportklubot hozott létre, 
megalakítva ezzel a Körösladányi 
MEDOSZ Sportegyesületet labdarúgó, 
atlétikai, kézi- és röplabda szakosz-
tállyal. Az elnevezésbe bekerült uta-
lás a Mezőgazdasági és Erdészeti 
D o l g o z ó k  S z a k s z e r v e z e t é r e 
(MEDOSZ) pedig már előrevetítette, 
hogy az állami gazdaság mellett az 
egyesület fő támogatóivá az akkor 
mindjobban megerősödő termelőszö-
vetkezetek válnak. 

 
                (Kazinczy István) 

A Körösladányi Traktor Sportkör 



Klubunk ez év első  negyedévi tevé-
kenységéről már olvashattak a helyi 
újság hasábjain. Szeretnénk továbbra 
is, ha az érdeklődők folyamatában 
követhetnék munkánkat és egyre töb-
ben kapcsolódnának a klub életébe.  
Áprilisban, a költészet napja tiszteletére 
házi versmondó versenyt rendeztünk, 
ahol Gál Sándorné és Molnár Imre 
klubtagok által előadott verseket hall-
gattunk meg. Vendégünk volt a szeg-
halmi nyugdíjas klub versírója, Elek 
Terézia is. A nyugdíjas klubok megyei 
versmondó versenyén Soós Imre első 
helyezést ért el, Molnár Imre pedig 
elismerő oklevelet kapott. Békéscsabán 
4 7 - e n  v o l t u n k  s z í n h á z b a n , 
Füzesgyarmaton a Nők Fórumán hár-
man (Hunya Karola, Báthori Sándorné 
és Vass Károlyné) képviselték klubun-
kat. Egészségmegőrzésünk érdekében 
továbbra is rendszeresen látogattuk a 
gyógyfürdőket.  
A Sárrét Coop Zrt. jóvoltából 14 fő  
pihenhetett egy hetet Berekfürdőn. 
Voltunk országos nyugdíjas találkozó-
kon (Cserkeszőlő, Szolnok, Berekfürdő), 
évfordulós és baráti összejöveteleken 
(Tótkomlós, Mezőkovácsháza, Szegha-
lom, Murony, Dévaványa, Köröstarcsa, 
F ü z e s g y a r m a t ,  E c s e g f a l v a , 
Gyomaendrőd, Vésztő, Jászladány).                
Tartottunk szalonnasütéseket és névna-
pokat. Ezek a rendezvények a kultúra, a 
hagyományápolás, a hagyományterem-
tés, a tapasztalatcsere, az ismeretségek 
szélesítése, a szeretet, a kikapcsolódás 
és a feltöltődés jegyében telnek. Úgy 
érezzük, mindezekre az érintett korosz-
tályunknak nagyon nagy szüksége van.  
A Richter Gedeon szellemi totón 55 
csapat közül a kilencedik helyezést 
értük el. Az anyagot Gácsi Istvánné 
(Gyula) klubtagunk állította össze. 
Üdülési csekkekkel 3 napot töltöttünk 
Mohácson a Pegazus Lovas Panzióban. 
Jártunk Bibionéban, Erdélyben és Mon-
tenegróban. Minden útról élményekkel, 
ismeretekkel gazdagodva térünk haza.  
Saját klubunkkal párhuzamosan vezet-
jük az Észak-Békés Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Egyesületét, melynek kere-
tében többnapos programokat szervez-
tünk. Számos vidéki klubtagunk és aktív 
korú pártoló tagunk van, ami azt bizo-
nyítja, hogy nyitottak vagyunk. Igyek-
szünk a generációk közti kapcsolatot 
ápolni, úgy, mint nagyszülők, és úgy is, 
mint közösség.(Kihívás napja, szünidei 
fürdőzések.)  
Évente részt veszünk  a kistérségi veze-
tők továbbképzésén, mely idén Aggtele-
ken volt. Az ötödik kistérségi találkozó 
helyszíne Kertészszigeten, a hatodiké 
Körösújfaluban volt.  
 

Mindkét rendezvény esetében köszönet 
illeti a házigazda önkormányzatokat és 
klubokat.  
Jó kapcsolatokat ápolunk a megyei 
nyugdíjas szervezetekkel is. Rendszeres 
résztvevői vagyunk az általuk szervezett 
továbbképzéseknek (Zamárdi, Nagya-
tád). Jártunk a gyopárosi Humorfeszti-
válon, a dunai „Nótáshajón”. Képvisel-
tettük klubunkat a füzesgyarmati „Ki 
mit tud”-on (Soós Imre versmondó), a 
megyei nyugdíjas tagozat versmondó 
versenyén (Molnár Imre), és a dánfoki 
„Sétálj az egészségedért!” programon 
(Pekker Ferencné, Pekker Ferenc, 
Báthori Sándorné, Bordács Józsefné).  
Méltóképpen, 370 fős rendezvényen 
ünnepeltük az „Idősek világnapját”, 
melyet egybekötöttünk a Körösladányi 
„Őszikék” Nyugdíjas Klub megalakulásá-
nak 25. évfordulójával.  
Részesei voltunk az Eleken tartott me-
gyei rendezvénynek,  a csabai kolbász-
fesztiválon pedig egy gyúrós csapat 
képviselt bennünket (Pekker Ferenc, 
Herpai László, Turbucz Gyula, Szabó 
Gyula, Pekker Ferencné, Gál Péterné, 
Bordács Józsefné).  
A mindennapok munkái mellett készü-
lünk egy kétnapos „Bécsi advent” kirán-
dulásra, továbbá az év végi közgyűlés-
re, melyet szokás szerint az 
előszilveszterrel együtt tartunk meg.  
Aktív részesei vagyunk a város közéleti 
rendezvényeinek (koszorúzások, főző-
verseny, Ladányi Disznótoros, Ladányi 
Karácsony).  
Tagjaink tevékeny résztvevői más civil 
szervezeteknek (népdalkör, városszépí-
tők, Nadányi Társaság).  
A sokrétű programok megvalósítása sok 
odafigyelést és előkészítő munkát igé-
nyel. Mindezt  városunk vezetése is 
elismerte, hiszen a rendszeresen nyúj-
tott anyagi támogatáson kívül                  
a 13. Körösladányi Napokon klubunk          
a „Körösladányért Elismerő Oklevél” 
kitüntetésben részesült. 
Minden igyekezetünkkel azon leszünk, 
hogy megszolgáljuk a kapott kitünte-
tést.  
A helyi támogatások mellett, - amit 
minden szponzorunknak ezúton is kö-
szönünk-, figyelemmel kísérjük a pályá-
zati lehetőségeket.  
Bár próbálkozásaink nem minden eset-
ben jártak eredménnyel, azért már volt 
sikerélményünk. 
 Végezetül minden támogatónknak 
szeretnénk köszönetet mondani éves 
támogatásukért. Nekik és Körösladány 
város lakóinak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kíván:                                            
               
                   a Körösladányi ”Őszikék”                
                Nyugdíjas Klub vezetősége. 

Szemelvények a Körösladányi ”Őszikék”   
Nyugdíjas Klub életéből 

       
        A party után… 
 
  Bízom abban, hogy kicsik és na-
gyok, pöttömök és óriások egy-
aránt jól érezték magukat a 2008. 
november 29-én megrendezett 
CSUDAJÓ PÖTTÖM PARTY-n. 
  Hosszas előkészületek előzték 
meg rendezvényünket. A gyerekek 
már hetekkel ezelőtt elkezdték a 
próbákat a fellépésre. Nekünk, 
szervezőknek több szálon kellett 
elindulnunk, szponzorokat, támo-
gatókat kerestünk. Nemes cél lebe-
gett a szemünk előtt: a közeljövő-
ben épülő új óvoda játékállomá-
nyának kiépítésébe szeretnénk be-
kapcsolódni. A cégek, vállalkozók, 
magánemberek egyaránt pozitívan 
reagáltak felkérésünkre függetle-
nül attól, hogy jelenleg van-e óvo-
dás korú családtagjuk, ismerősük. 
Ki-ki lehetőségéhez mérten támo-
gatott bennünket céljaink megva-
lósítása érdekében.  
  Végre elérkezett a várva várt nap. 
A művelődési házban egymásnak 
adták a kilincset a szendvicskészí-
tésben, teremrendezésben segéd-
kező szülők. Sorra érkeztek a fel-
ajánlások sütemények, üdítők, 
szendvics-alapanyagok formájá-
ban.  
  A rendezvényen megjelent vendé-
gek száma felülmúlta minden el-
képzelésünket, már-már a túlzsú-
foltság határát súrolva… A színvo-
nalas produkciókat a közönség 
nagy tapssal jutalmazta.  
  Ezt követően került sor Hevesi 
Imre és a Zűrzavar Zenekar kon-
certjére, amely feldobta a gyerekek 
hangulatát. Az óvodapedagógusok 
erre építették fel táncos, mozgásos 
összeállításukat, amelybe sok-sok 
gyermeket sikerült bevonniuk.  
  Úgy érzem, hogy a szervezésben, 
lebonyolításban közreműködő óvo-
dai dolgozók, szülők és  külső tá-
mogatók példátlan összefogásról 
tettek tanúbizonyságot. Rendezvé-
nyünk elérte a célját. A résztvevők 
száma, aktivitása alapján megálla-
píthatjuk, hogy van igény az ilyen 
rendezvényekre. Legközelebb két 
év múlva szervezzük meg újra a 
CSUDAJÓ PÖTTÖM PARTY-t.  
  A Körösladányi Óvodásokért- 
Gondtalan Gyermekkor Alapítvány 
nevében köszönetet mondok min-
den kedves résztvevőnknek, segí-
tőnknek, támogatónknak. 
                                                                                                               
                               Tasi Mária                                 



KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdekű információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felelős kiadó:  

Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester 
Felelős szerkesztő:  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 
5516. Körösladány, Petőfi tér 2.  
Telefon/fax: 06-66/474-041 

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

A Munkácsy Múzeumban 
 

A Tüköry Lajos Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulói Bíró 
Julianna és Horváth Zoltánné vezetésével ellátogattak a békés-
csabai Munkácsy Múzeum Tatárjárás kiállítására. A gyerekek 
élményeit Sánta Bianka Éva 6. osztályos tanuló foglalta össze. 

„Október 1-jén délután 50 iskolástársammal  láto-
gattunk el a Munkácsy Múzeumba, hogy megtekintsük a tatá-
rokról szóló kiállítást. Busszal érkeztünk Békéscsabára. A mú-
zeum termein tárlatvezető kalauzolt végig. Egy jurtán keresz-
tül egy tágas terembe juthattunk. Itt magyar és tatár katona-
bábúkat találtunk, korhű ruhába öltöztetve. Felpróbálhattuk a 
katonák vértjeit, a kiállított fegyverek közül pedig kipróbálhat-
tuk a kardot és az íjat. Egy másik teremben a honfoglaló ma-
gyarok öltözetével ismerkedhettünk meg. Van a múzeumnak 
egy olyan része, ahol Békés megye élővilágát ismerhettük 
meg: növényeket, állatokat, kitömött madarakat, melyeket 
meg is lehetett simogatni. Számomra a legszebb a nagy akvári-
um volt. Régi bútorokat is láttunk. A bársony fotelbe bele is 
ülhettünk. 

Megtekintettük a Munkácsy Mihály képtárat is. Lát-
tuk Munkácsy palettáját és ecseteit. Volt olyan kép a falon, 
amely száz millió forintot ér. 
Az egyik teremben egy nagy katonai térkép van beépítve a 
padlóba. Megkerestük a térképen Körösladányt és Békéscsa-
bát. Érdekes volt ilyen nagy térképen sétálni. 
A tárlat megtekintése után kézműves foglalkozáson vettünk 
részt, ahol mindenki gyűrűt készített magának. 

Nekem minden nagyon jó és szép volt, de legjobban 
az ősemberrel kapcsolatos kiállítás tetszett. Gyorsan és kelle-
mesen telt el ez a délután. Mindenki élményekben gazdagon 
tért haza.” 

         A zenét a világon mindenütt október 1-én ünne-
peljük 1975-óta, Yehudi Menuhin és az UNESCO zenei 
tanácsának felhívására. Mindennek van már világnapja, 
így hát a zenének is, nem kevésbé megérdemelten, hiszen 
nem kis szerepet tölt be az emberek életében. A zene 
előhívja a hangulatokat, felébreszti a szunnyadó érzelme-
ket, van, akinek szép emléket idéz, van akinek  kis kapu 
egy másik, szebb világba. Zenehallgatás közben meg-
nyugszunk, feloldódunk. A zene 33 éve érdemelte ki, hogy 
Világnapját koncertekkel, rendezvényekkel ünnepeljük. 
           Így tettek a körösladányi Tüköry Lajos Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat tanulói is. Játékos vetélkedővel 
ünnepelte ezt a napot közel 50 kis- és nagydiák. Becsüle-
tesen megküzdöttek minden pontért, komolyan vették                
a játékot. Színes plakátokat készítettek, nagyon szép, 
színvonalas zenés, táncos produkciók születtek, amire a 
gyerekek előzetesen készülhettek. Ehhez a feladathoz 
szülői segítséget is kérhettek a „kis zenészek” -többen 
éltek is vele-, így a szülők és gyermekeik közösen megél-
hették az együtt zenélés örömét. Természetesen a jutal-
mazás sem maradtatott el. CD lemezzel és íróeszközökkel 
gazdagodtak a helyezettek, de az sem ment haza üres 
kézzel, aki lemaradt a dobogóról. Minden résztvevő élvez-
hette az elmaradhatatlan csokoládé keltette élményt is. 
Kellemesen, felszabadult hangulatban telt a délután.  
Azt gondolom, a körösladányi gyerekek méltóképpen ün-
nepelték az élet nélkülözhetetlen elemét, a zenét. 
                                                                Horváth Csilla Dalma                                                                                                                                                                            

Tükörys hírek 
 

 Az elmúlt időszakban is számos verseny és 
program várta iskolánk tanulóit. Volt közöttük  
jó néhány sportvetélkedő, ahol a Tükörys diákok 
szép eredményeket értek el. Ilyen volt a kistérségi 
utcai futóverseny, ahol sok dobogós helyezésünk 
született: Almási Miklós (1. osztály) 2., Sárközi 
Sándor Ádám (4. oszt.) 3., Papp Dániel (5. oszt.) 3., 
Kiss Vivien (6. oszt.) 3., Lovas Gergő (6. oszt.) 2., 
Barna Roxána (8. oszt.) 1., Csatári Dorina (8. oszt.) 
2., Vincze Gyula (8. oszt.) 1., Perle Szilárd (8. oszt.) 
3. helyezett lett.  
Felkészítő tanár Hugyák István testnevelő.  
Jól szerepeltek tanulóink a labdarúgó versenyeken 
is. A Diákolimpián az I. korcsoportban 2.,                              
a II. korcsoportban 2., a III. korcsoport 1.,                     
a IV. korcsoport pedig 2.  helyezést értek el.  
A NUSI KUPÁN az I. korcsoport 1., a II. korcsoport 
2., a III. korcsoport pedig 4. lett. A csapatokat Ke-
resztesi János testnevelő készítette fel. 
Nem csak a sport terén jeleskedtek a diákok.  
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen az  
5. évfolyamon 1. Beinschródt Tibor Márk,  
2. Kokavecz Bettina,  3. Szatmári Tamara;  
a 6. évfolyamon 1. Sánta Bianka Éva,  2. Ujfalusi 
Gréta és Hajdu Viktória, 4. Kiss Krisztián;  
a 7. évfolyamon 1. Kiss Ádám,  2. Sánta Borbála,               
3. Illyés Patrícia;  
a 8. évfolyamon 1. Kozák Ágnes, 2. Mundrucz 
Szilvia,   3. Nagy Beatrix.  
A november elején megrendezett takarékossági 
vetélkedőn az ötödik-hatodik évfolyamon első  az 
5.b, második az 5.a, harmadik a 6.c osztály lett. A 
hetedik-nyolcadik évfolyamon első a 7.b, második  
a 7.a, harmadik pedig  a 8.b. osztály. 
A versenyt Horváth Tamás szervezte.  
Ugyancsak novemberben került sor az alsós egész-
ségnevelési vetélkedőre, melyet Kiss Márta és 
Szilvásiné Fazekas Andrea rendezett. Itt az évfo-
lyamok versengtek egymással és minden csapat 
kiegészült egy-egy szülővel is. A másodikosok kö-
zött a  C osztály, a harmadikosok között a B osz-
tály, a negyedikesek között pedig az A osztály győ-
zött. 

A Zene Világnapja 

Felhívás 
A Nadányi Társaság a lakosság segítségét kéri következő 
kiadványának elkészítéséhez.  
Kérjük, hogy akinek birtokában van fénykép vagy bármilyen 
más dokumentum Körösladány 1712 és 1945 közötti  elöljá-
róiról, az szíveskedjék azt kölcsönadni és a Dr. Asztalos 
Miklós Művelődési Házba eljuttatni, másolás céljából.                                              
                                                                  Nadányi Társaság 


