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KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

 

MEGHÍVÓ 

Körösladány Város Önkormányzata, intézményei  
és a rendezvény támogatói szeretettel meghívják 

városunk lakóit a   

  25. Ladányi karácsony 
rendezvényeire. 

PROGRAMOK: 
2013. december 20-án, pénteken  

az általános iskolában - a tanulók részére - 
8.00 - 12.00 óráig 

karácsonyi játszóház. 
2013. december 22. (aranyvasárnap) 

15.oo órától - a m vel dési házban – 
25. alkalommal kerül megrendezésre a  

Ladányi karácsony                                                        
         m sora, melyet - azok részére, akik a                     
helyszínen nem tudják azt megtekinteni -  

a Ladány Tv él ben közvetít. 
E napon  a Ladány Tv - 13.00 órától -                                                             

él  adással jelentkezik. 
A   hátrányos helyzet ek  a részükre eljuttatott           
   tikettek ellenében - a támogatók jóvoltából  -           

vendéglátásban részesülnek.  (Az általános iskola 
ebédl jéb l az étel elvitele  december 22-én,           

vasárnap 12.00 órától lehetséges.)  
 

Tartson velünk!  Ünnepeljünk együtt! 
Boldog karácsonyt, Körösladány! 

 

Adjon az Isten 
szerencsét, 

szerelmet, forró 
kemencét, 

üres vékámba 
gabonát, 

árva kezembe 
parolát, 

lámpámba lángot, 
ne kelljen 

korán az ágyra 
hevernem, 

 

kérdésre választ 
 küldjön, 

hogy hitem széjjel 
ne düljön, 

adjon az Isten 
fényeket, 

temet k helyett 
életet - 

nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 

nem kérem. 

 
KÖSZÖNT  

 
 Lassan leperegnek az idei év lapjai, a keresztény 
világ az adventi várakozás csendjében készül az ünne-
pekre. Ezt tesszük most mi is, a télbe burkolózó Alföldön.  
Besz kül a világ, a kályha melege körül zajlik az élet, 
ösztönösen húzódunk mi is közelebb hozzá, s közben 
egymáshoz is. Nem is olyan soká felgyúlnak az ünnep 
fényei, hogy egy dolgos esztend  után békességet, nyu-
galmat és szeretetet hozzanak minden magyar ember 
otthonába. Kívánom, hogy ezt a csodálatos pillanatot 
minél többen élhessék meg jó egészségben családjuk, 
barátaik körében.  
Babits Mihály így várta egykor az ünnepet: 
„Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.  
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt.” 
Nagy költ nk után engedjék meg, hogy ezt a felcsillanó 
reménységet kínáljam most fel mindannyiunk ünnepvá-
rásához. Reményt, hitet a családban, hitet évezredes 
keresztény, magyar értékeinkben.  
Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új 
esztend t kívánok mindenkinek! 
 
      Dankó Béla  
     országgy lési képvisel  

Nagy László: Adjon az Isten                     



       SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 Két és fél évtizednyi munka után az év végén                   
Ujhelyiné Mojzsis Anna, a Henkel körösladányi mosó- 
és háztartási tisztítószer gyárának igazgatója átadja a 
gyár vezetését Erdei Ferencnek. Ujhelyiné Mojzsis Anna 
szinte a kezdetekt l a mostani nyugdíjba vonulásáig 
részt vett abban a hatalmas munkában, amely az egy-
kori szövetkezeti üzemet Európa egyik legjelent sebb 
Henkel gyárává tette.                                             

 Erdei Ferenc 1993-ban kezdett dolgozni a Henkel 
körösladányi gyárában csomagolástechnikusként. 2006-tól 
2010-ig termelésirányítási vezet  volt. 2010 és 2013 kö-
zött a szerbiai Kruševacban m köd  Henkel mosószergyár 
vezet je volt. Erdei Ferenc szeptemberben lépett be új 
pozíciójába, és az év végéig Ujhelyiné Mojzsis Annával 
együtt dolgoznak a feladatok átadásán-átvételén. Vissza-
térése Körösladányba a beilleszkedés szempontjából köny-
ny  és szerencsés azért is, mert egy elismert, jól m köd  
szervezet irányítását veszi át. Célja, hogy folytatódjon az 
üzem további fejlesztése, és ezáltal is megtartsa a gyár 
kiváló pozícióját a Henkelen belül.  

 A külkereskedelmi végzettség  Ujhelyiné Mojzsis 
Anna 1989-ben lépett be a Henkel jogel djéhez,                  
a Metakémia szövetkezethez. 1997-ben nevezték ki a 
körösladányi gyár igazgatójává. Vezetése alatt a Békés 
megyei kis üzem komoly gyáregység lett, és a Henkel 
Laundry & Home Care (mosó- és háztartási tisztítószer) 
üzletágának egyik regionális ellátó központjává vált. Köz-
rem ködésével beruházások sora valósult meg, köztük az 
idén átadott, EU támogatást is elnyert, mosószer-
kapszulákat gyártó egység is. A gyár 2010-ben elnyerte a 
német Produktion magazin „A legjobb gyár az újonnan 
csatlakozott EU-tagállamokban” címét. Wolfgang Weber, a 
Henkel regionális vállalatának (Henkel CEE) gyártásirányí-
tási vezet je szerint Ujhelyiné Mojzsis Annát két és fél 
évtizedes munkájáért az egész Henkel nevében köszönet 
illeti. Egy olyan kiváló szaktudású, kreatív és értékteremt  
kollektívát alakított ki, amellyel naggyá tette az üzemet. 
Pályája során igyekezett Körösladányhoz kötni a fiatal 
tehetségeket, akik id r l id re a Henkel nemzetközi csa-
patában külföldön töltöttek be pozíciókat, majd visszatér-
tek a Békés megyei kisvárosba. Ilyen kolléga az utódja is.  

 

Vezet váltás a Henkel körösladányi gyárában 

Erdei Ferenc és Ujhelyiné Mojzsis Anna 

 
Ujhelyiné Mojzsis Anna átveszi a Körösladányért                                        

kitüntetést. (2011.) 
   

 Körösladány Város Önkormányzata és településünk 
polgárai nevében ezennel is elismerésemet fejezem ki, és tisz-
telettel  megköszönöm Ujhelyiné Mojzsis Annának a Henkel 
Magyarország Kft. körösladányi gyárában végzett negyedszá-
zados munkáját, melyb l 16 éven át vezet ként tevékenyke-
dett.  A nyugállományba vonuló gyárvezet  asszony ezen id -
szak alatt munkatársaival - európai mércével mérve is - kima-
gasló szintre emelte a körösladányi Henkel tevékenységét.  
Személyében egy olyan embert ismerünk és tisztelünk, aki      
- a gyár kiemelked  tevékenységén túl - mindig nyitott és    
segít kész volt Körösladány fejl désében, abban is maradan-
dót alkotva.  
 A korábban Körösladányért kitüntetésben részesült 
gyárvezet  asszonynak nyugdíjas évtizedeihez Körösladány 
lakossága nevében  jó egészséget, sok sikert és boldog életet 
kívánok.  
 Utódjának, Erdei Ferenc úrnak kívánom, hogy vezeté-
sével  a Henkel körösladányi kollektívája további meghatározó 
sikereket érjen el.  
      
   szinte tisztelettel:  
     Kardos Károly     
       polgármester 

KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS                        



 Az év 12. hónapjában, a meghitt családi ünnepek 
el tt, az összegzések, az évzárás id szakában vagyunk. 
Az idei sok tekintetben nehéz év volt minden 
körösladányi számára. Az országos és megyei társadalmi 
tendenciáktól nem tudtunk elszakadni.  
 Az itt él  emberek megélhetése nehéz, hátrányos 
helyzet  területünkön minden eredményért sokkal job-
ban meg kell dolgozni. Ezért is gondolom, hogy a 
Körösladányban elért sikerek az itt él  emberek, az itt 
tevékenyked  vállalkozások és gazdasági társaságok 
becsületes munkája nélkül nem valósulhattak volna meg. 
 Több olyan beruházás befejez dött, illetve elkez-
d dött, amely már hosszú évek óta várt megvalósításra. 
Átadásra került a Körösladány-Szeghalom közötti kerék-
párút. Elkészült a szabadtéri színpad és a sörkert felújí-
tása. Befejez dött a polgármesteri hivatal és a szociális 
intézmény energetikai korszer sítése. Elkezd dött a 
szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep 
b vítésének kivitelezési szakasza. Az idei esztend , az 
uniós ciklus (2007-2013) utolsó éve már nem nyújtott 
annyi pályázati lehet séget mint az el z ek, hiszen a 
pályázati források szinte teljes egészében a korábbi 
években kiírásra és lekötésre kerültek. Ett l függetlenül 
minden lehet séget megragadtunk és  pályáztunk, amire 
csak lehetett. Az idei esztend ben - egyebek közt - a 
sport alapinfrastruktúra fejlesztésére is volt lehet sé-
günk pályázni. Ennek eredményeként építtettünk egy 
60x40 méter alapterület  m füves pályát, amely a szer-
vezett sporttevékenységen túl a mindennapos iskolai 
testnevelés megvalósításában is nagy jelent séggel bír. 
A korlátozott pályázati lehet ségek miatt egyes területe-
ken öner s beruházásokat valósított meg a képvisel  
testület. Ilyen fejlesztés volt a közbiztonság javítása ér-
dekében üzemeltetett térfigyel  rendszer b vítése, ami 3 
új kamera (egy a  ravatalozónál, 2 a kastélyiskola sport-
pálya fel li homlokzatán) telepítését és egy megfigyel  
alközpont kiépítését tartalmazza. A biztonságos belvízel-
vetést szolgáló felújítások, illetve eszközbeszerzések 
(nagy teljesítmény  szivattyú) szintén ebbe a csoportba 
tartoznak. Új pályázatok híján a városi könyvtár és né-
hány bérlakásunk energetikai korszer sítését szintén 
öner b l valósítottuk meg. 
 A képvisel -testület az új, 2014-2020-as uniós 
költségvetési ciklusra is megkezdte a felkészülést.             
Körösladány további fejl déséhez tervekre van szükség. 
Ennek jegyében döntöttünk a Körösladány-Köröstarcsa  

 

külterületi kerékpárút és egy belterületi, a Nadányi utcán 
a 47-es f úttól induló, a Dévaványai út végéig, a hely-
ségnévjelz  tábláig tartó belterületi kerékpárút tervei-
nek elkészítésér l. Tanulmányterveket rendeltünk meg 
egy sportcsarnok és tanuszoda  építésére, illetve egy új 
fövenystrand, kishajó-kiköt  és csónaktároló kialakításá-
ra. E fejlesztési célok megvalósításához a korábbi id -
szakban sikerült az érintett területeket megvásárolni. 
 Önkormányzatunk összességében eredményes 
évet zárt 2013-ban. Intézményeink zavartalanul m köd-
tek,  beruházásainkat zökken mentesen sikerült lebo-
nyolítani.  Kit zött terveink megvalósultak. 
 Településünk gazdasági ereje is n tt, a helyben 
tevékenyked  vállalkozások és gazdasági társaságok 
fejlesztéseinek is köszönhet en.  
 Bízom abban, hogy ez a jöv ben is így lesz, és az 
elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben folytatódik az új 
munkahelyek számának növekedése városunkban.               
A kialakult gazdasági folyamatoknak köszönhet en a 
képvisel -testület a helyi ipar zési adó mértékét 2%-ról 
1,8%-ra csökkentette. Az adókulcs mérséklése               
-reményeink szerint - tovább ösztönzi a helyi gazdaság 
élénkülését, el segítve a vállalkozások további fejleszté-
sét, illetve új munkahelyek létrehozását. Az adókulcs 
csökkentése nem veszélyezteti jöv beni fejlesztési célja-
ink megvalósítását. Önkormányzatunk gazdálkodása sta-
bil. Jelenleg százmillió forint megtakarítással rendelke-
zünk, ami biztosítja a fejlesztések önerejét, és az intéz-
ményi m ködéshez is fedezetet nyújt. 
  A körösladányi civil szervezetek 2013-ban is to-
vább öregbítették településünk hírnevét szerte az or-
szágban, és aktívan kivették részüket városunk társadal-
mi életéb l.  
 Önkormányzatunk az elért sikereket a 
körösladányi emberek, a helyi gazdaság szerepl i, a civil 
szervezetek vezet i és tagjai közrem ködésével tudta 
elérni. Ezúton is szeretném megköszönni 
mindannyiójuknak a segít  szándékot,  a türelmet és az 
épít  jelleg  kritikát. 
 Még néhány nap és véget ér a 2013-as esztend . 
Valamennyi lakostársamnak, Körösladány minden barát-
jának békés, meghitt karácsonyt és sikerekben gazdag 
boldog új esztend t kívánok!  
  Barátsággal:  

                       Kardos Károly 
                         polgármester 

ÉVÉRTÉKEL  

 A népszokások legtöbbje az elmúlt évtizedekben megsz nt az 
élet része lenni, csak szórványokban, bizonyos elemeiben érhet  
tetten. A Mindenszentek napjához köt d  magyar népszokásokat ma 
már kevesen ismerik, melyek között kifejezetten gyermekekkel kap-
csolatos nem is volt található. A Mindenszentekhez kapcsolódik az 
amerikainak tekintett, de eredetileg angolszász ünnep, a Halloween 
is. Az angol „All Hallows' Eve” magyarul azt jelenti: minden szentek 
el estéje. A Halloween mai formája több kultúra: a római Pomona-
nap, a kelta Samhain fesztivál és a keresztény Mindenszentek napja 
hagyományainak keveredésével alakult ki az évszázadok során. A 
töklámpás lett a Halloween legfontosabb jelképe. 2013. november 8-
án került megrendezésre (els  alkalommal) a Halloween party az 
általános iskolában. A várvavárt napot nagy készül dés el zte meg, 
melyb l gyerekek, pedagógusok, szül k és feln tt segít k egyaránt 
kivették részüket. A program 17 órakor kezd dött. A Vén Márkus 
el tti parkolóban összegyülekezett kb. 300 f s - többségében jel-
mezbe öltözött – tömeg töklámpással, vagy mécsessel megvilágítva 

végigsétált városunk f utcáján, majd a parkon, így közelítve meg a 
kastély - alkalomhoz ill en feldekorált – épületét. Az udvaron a szül i 
felajánlásokból összegy lt süteményekkel, üdít kkel és meleg teával 
látták vendégül a szintén jelmezt öltött feln ttek a kapun behöm-
pölyg  tömeget. A jó partihoz elengedhetetlen zenét Szatmári Fanni 
és Vakarcs Lajos biztosította. A sok vidám gyermek és mosolygós arc 
arról tett tanúbizonyságot, hogy ilyen és hasonló rendezvényekre 
igényt tart Körösladány lakossága. Úgy gondolom, hogy egy ötlet 
önmagában mindaddig csupán ötlet marad, míg ennyi segít kész és 
jóakaró ember mellé nem áll. Ez a rendezvény is - hála mindenkinek 
- bebizonyította azt, hogy lehet nagy anyagi beruházás nélkül, egy 
kis összefogással csodát m velni! Szerintem a résztvev k azért is 
tudtak ilyen felszabadultan boldogok lenni, mert - jogosan - egy 
kicsit magukénak is tudhatták a bulit! Sok-sok köszönet mindenki-
nek: a polgár röknek, segít knek, szül knek, gyerekeknek egyaránt! 
Köszönet az Önkormányzatnak az anyagi támogatásért! Bízom ben-
ne, hogy minél több alkalmat tudunk találni és összehozni arra, hogy 
ismét ilyen felh tlenül jól tudjunk egymással és egymás örömére 
szórakozni!                                               Komoróczki  Gyula 

Halloween party az iskolában 
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KERÉKPÁRÚT 
 
   2013. október 30-án került 
átadásra az Európai Uniós 
támogatásból épült 
Körösladány – Szeghalom 

közötti kerékpárút. A két város összefogásával, a 47-es 
f úttal párhuzamosan megvalósult, több mint 7 km-es 
kerékpárút megteremtette a megnövekedett kerékpáros 
forgalom biztonságát. Körösladány Város Önkormányza-
ta pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közleke-
dés Operatív Programban 361.879.719,- Ft-os,  100%-os 
támogatásban  részesítette. Az új kerékpárút képes lesz 
a megnövekedett kerékpáros forgalmat hosszútávon is 
kiszolgálni. Biztosítja a biztonságos kerékpáros közleke-
dés lehet ségét, továbbá csatlakozási lehet séget te-
remt a kistérségi települések kerékpárútjaihoz. A szom-
szédos települések munkahelyei, turisztikai kínálatai 
kerékpáros túrákkal is elérhet vé válnak. 
 
 

 
  
PÁLYAÉPÍTÉSEK 
  

 Körösladányi Önkormányzata 
sikeres pályázatot nyújtott be az 
MLSZ pályaépítés 2013. évi pályáza-
ti felhívásra, „Körösladány m füves 
félpálya építése” címmel. A beruhá-
zás m szaki tartalma: M füves fél-
pálya építése 44x64 m nagyságban 
kis- és nagy pályás kapukkal, mobil 
lelátóval, pályavilágítással és labda-
fogó hálóval. A közbeszerzést és a 

pénzügyi lebonyolítást az MLSZ végezte. Pályázatunk 
megvalósításáért az MLSZ szerz dést kötött az 
EVERLING Kft.-vel, bruttó 55.048.726 Ft összegben, 
amelynek 30%-át, azaz  16.514.618,- Ft-ot saját er -
ként kellett az önkormányzatnak biztosítania. 
 
 A Körösladány Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be az MLSZ 2014. évi pályaépítés pályázati fel-
hívásra „Körösladány él füves pálya építése” címmel.   
A pályázat alábbi m szaki tartalommal került benyújtás-
ra: él  füves nagypálya kialakítása 105x68m, kerítés 
építése az ingatlan körül 500 fm, via color járda burkolat 
készítése a pálya körül, 2 db kispad 18 f  részére, 200 
lux pálya világítás kiépítése. A beruházás  összes költsé-
ge bruttó 110.394.750,- Ft. A közbeszerzést és a pénz-
ügyi lebonyolítást az MLSZ végzi. A végleges költség a 
helyszíni szemle után várható.  A pályázat sikeres elbírá-
lása esetén a támogatási aránya 70 %, saját er  szük-
séglete 30%,  azaz maximum 33.118.425,- Ft.   
A beruházás sikeres elbírálás esetén 2014-ben  megvaló-
sításra kerül. 

 
 
 

SZABADTÉRI SZÍNPAD 

 Körösladány Város Önkormányzata támogatást 
nyert a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Közös-
ségi célú fejlesztés - kulturális rendezvény helyszínek  
kialakítása pályázati felhívásra benyújtott, Körösladány 
központjában lév  szabadtéri színpad és környékének 
részbeni akadálymentesítéssel történ  felújítási pályáza-
tára. A beruházás 2013. október 30-án került átadásra. 
Kivitelez je a  Seres Kft, Körösladány volt. A lakossági 
igény alapján szorgalmazott beruházást az önkormány-
zat eredetileg 83%-os támogatással kívánta megvalósí-
tani, azonban a kiviteli terv elkészítése során a m szaki 
tartalom részben megváltozott, b vült, illetve az ÁFA 
mértéke is változott, ezért az önkormányzat jelent s 
saját er t fordított arra, hogy ez a terület is megújuljon 
a város központjában. A fejlesztés a 100 m2 -es szabad-
téri színpad burkolatának megépítését, a 800 f s néz -
tér padjainak és járófelületének felújítását, a korlátok és 
az oldalfalak felújítását, a néz tér és a kapcsolódó terek 
világítási rendszereinek felújítását, a néz tér akadály-
mentes megközelítését, a kerthelyiségben található büfé 
és vizesblokk, valamint a kerítés felújítását tartalmazta. 
A tervezett fejlesztés a m vel dési ház térségi jelent -
ség  rendezvényei, akadálymentesített környezetben 
való megvalósítását eredményezi. A fejlesztés kapcsoló-
dik a településen eddig DAOP forrásból megvalósított 
iskola, m vel dési ház és városközpont felújítási pályá-
zathoz.  

 
 
 
 
 
 

ÉPÜLETENERGIAI FEJLESZTÉSEK  
  
 Körösladány Város 
Önkormányzata 2012-ben 
pályázatot nyújtott be a 
„Körösladány Város Önkor-

mányzata közintézményeinek komplex épületenergeti-
kai beruházása” címmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség Környezet és Energia Operatív Program felhívására.  
A projekt 2013. október 31-én került m szaki átadásra, 
melynek keretében a következ  beruházások valósultak 
meg: Öregek Napközi Otthona: az épület lábazatának, 
falazatának, födémének h szigetelése, napkollektoros 
melegvízellátás, kondenzációs kazán. Polgármesteri Hi-
vatal B épület: az épület lábazatának, falazatának, födé-
mének h szigetelése, kondenzációs kazán és biomassza 
tüzelés  kazán. Szociális Otthon: az épület lábazatának, 
falazatának, födémének h szigetelése, kondenzációs 
kazán és biomassza tüzelés  kazán beépítése, valamint 
napkollektoros meleg vízellátás.  
A projekt elszámolható összköltsége 114.664.487,- Ft.             
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összkölt-
ségének 85.00%-a, azaz 97.464.814,-Ft. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 



 - A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
évenként megrendezi Pályaválasztási vásárát Békéscsabán, me-
lyen iskolánk végz s tanulói osztályf nökeik, Sántáné Illés Vilma 
és Szabó László, valamint Kiss Károly pályaválasztás-felel s veze-
tésével idén is részt vettek. Ott információt kaphattak a választ-
ható szakmákról és a gazdaság által igényelt szakképesítésekr l. 
A rendezvény lehet séget nyújtott arra is, hogy a pálya-, szak-
ma- és iskolaválasztás el tt állók megfelel  segítséget kapjanak a 
munkaer -piaci igényekhez igazodó helyes pályadöntés megho-
zatalához, és teret adott a munkáltatókkal és a pályaválasztásban 
érintett szervezetekkel való személyes találkozásra is. A rendez-
vényen a KREATÍV ALKOTÓI PÁLYÁZAT eredményhirdetésén 
iskolánk  8.b osztályos tanulója, Kozák Emese különdíjat kapott. 
  - A Nemzeti Tehetség Program keretében „A tehetség-
azonosító diák-sportversenyek támogatása” NTP-SV-MPA-12  
cím  pályázaton elnyert támogatásból kétnapos sportversenyt 
rendeztünk október 14-15-én Körösladányban 80 leány és 80 fiú 
sportoló részére. A résztvev k  több sportágban mérték össze 
tudásukat (floorball, labdarúgás, kosárlabda, paintball, asztalite-
nisz és úszás. Ez utóbbi helyszíne Gyomaendr d volt). A verseny-
ben mindenkinek minden számban szerepelnie kellett.   
Eredmények: Lányok: III. kcs:  1./Füzesgyarmat, 2./Szeghalom,  
3./Körösladány. IV. kcs: 1./Körösladány, 2./Füzesgyarmat,  
3./Szeghalom. Fiúk: IV. kcs. A csop. 1./Vészt , 2./Szeghalom, 
3./Füzesgyarmat.  III. kcs. A csop.: 1./Füzesgyarmat, 2./Vészt , 
3./Szeghalom IV. kcs.: B csop.: 1./Körösladány, 2./Füzesgyarmat 
3./Szeghalom. III. kcs.: B csop.:  1./Füzesgyarmat, 2./Körösla- 
dány, 3./Szeghalom.                     
 - Október 19-én Mohácson a IV. Duna Kupa - Ifjúsági D, 
C, B, A Országos Tánc Bajnokságon a Tóth Bence Ákos-Bondár 
Dóra páros Ifjúsági C latin kategóriában 1/24. (helyezés/ induló 
párok száma) helyezést, ifjúsági D standard kategóriában 6/19. 
helyezést értek el. Október 19-én a szlovákiai Pezinokban 
Beinschródt Tibor Márk és partnere Katarína Stefkova a standard 
junior ranglistán 6/33 helyezést, míg a latin junior ranglistán a 
2/30. helyezést érték el.  
 - November 2–án Békésen a Fregolina Kupán tánciskolás, 
illetve kezd  táncosok vetélkedtek. Sokuknak ez volt életük els  
táncversenye. Az indulók nevezési díját a tankerület fizette. Ered-
mények: gyermek I. kezd  standard: Bokor Milán – Kiss Petra 
2/8., Budai Gerg  – Kovács Szabina 4/8., Szántó Bence – Bátori 
Anna Krisztina, gyermek I. kezd  latin: 12/14., Gyenge Richárd – 
Jakubek Kitti 11/14., Szabó László – Molnár Fanni Boglárka 8-
10/14., Budai Gerg  – Kovács Szabina 6/14., Bokor Milán – Kiss 
Petra 5/14., gyermek II. kezd  standard Herpai Mihály – Téren 
Kinga Noa 7/8., Gál Attila – Gy ri Nóra 5/8., Kozák Pál – Téren 
Lili Viktória 1/8. helyezést ért el. gyermek II. kezd  latinban 
Herpai Mihály – Téren Kinga Noa 7/9., Gál Attila – Gy ri Nóra 
5/9., Kozák Pál – Téren Lili Viktória 2/9., junior I. standard Balog 
Mihály – Fördös Kata 4/11., latinban  4/14. helyezést értek el.  
 - Október 26–án a Stúdió 2000 TSE szervezésében meg-
rendezett táncversenyen jártak a táncosok a Rex Terra Kupán. 
Bokor Kevin – Bozsányi Jenni E gyerek II. standard kategóriában 
1/2., latinból E gyerek II. kategóriában 3/3., Szegf  Kornél Nor-
bert – Földi Anita Junior I. D standard kategóriában 6/7., junior 
I. D latin 5/6., Tóth Bence – Bondár Dóra ifjúsági D standard 
kategóriában 1/7., latin ifjúsági B 2/7., Szikora Balázs – Pogoszov 
Natália Feln tt D standard országos bajnokságon 10., feln tt D 
latin országos bajnokságon 17. ,  Földi Attila – Beinschródt Alexa 
Feln tt C standard országos bajnokságon 7/7., feln tt D latin 
kategóriában országos bajnokságon 7/20. helyezést értek el.  
 - Iskolánk 39 tanulója (24 alsós és 15 fels s) a Nemzeti 
Tehetségprogram pályázatának köszönhet en október 21-25-
között erdei iskolában vehetett részt Nagyvisnyón. (A hegyekt l 
ölelt település a Bükki Nemzeti Park területén, Szilvásváradtól 5 
kilométerre található.) A táborban a diákok b víthették ismeretei-
ket az Északi-középhegység természeti értékeit illet en. A részt-
vev ket csapatokba osztottuk, ahol a nagyok ismerkedhettek a 

mentorálás mesterségének alapjaival. Megérkezésünk után meg-
tekintettük a Lázbérci víztározót, majd este  kialakítottuk a csa-
patokat, akik nevet választottak és logót készítettek. Megbeszél-
tük továbbá az el ttünk álló hét programját és feladatait. Másnap 
egész napos kiránduláson vettünk részt. Idegenvezet  kíséreté-
ben bejártuk az Aggteleki-cseppk barlang úgynevezett Vörös-tói 
túráját, ami mindenki számára nagy élményt jelentett. A túra 
után pihen t tartottunk Jósvaf n, majd megtekintettük a tenger-
szemet és Nagyvisnyón a k bányát A harmadik nap Szilvásvárad-
ra mentünk és kirándultunk a Szalajka-völgybe. Kisvasúttal men-
tünk fel a túra kezd pontjához. Útközben megtekintettük a sza-
badtéri erdészeti múzeumot, majd idegenvezet vel meglátogat-
tuk az erdészeti múzeumot is. Délután a sportolásé volt a f sze-
rep. Szabadon lehetett választani, a környéken tett túrázás, a 
m füvön játszott futball, az asztalitenisz és a trambulin között. 
Csütörtökön el bb az ómassai pisztrángtelepre mentünk, ahol 
egy szakember segítségével ismerhettük meg a Magyarországon 
honos pisztrángfajtákat, és szaporításuk menetét. Megnéztük 
továbbá az skohót, a Hámori tavat, a Szinva vízesést, a Palota 
szállót, a függ kertet, illetve az alatta található barlangüregeket. 
Délután a tapolcai barlangfürd ben pihentük ki az elmúlt napok 
fáradalmait. Pénteken, az utolsó napon egy tájékozódó verseny, 
majd a táborzárás következett. Délután Egerben megtekintettük 
a várat, majd hazaindultunk.                    (Kissné Kovács Anna) 
 - Kiállítás nyílt a Helytörténeti Gy jtemények Házában az 
iskola tanulóinak képz m vészeti alkotásaiból, melyet az érdekl -
d k március végéig tekinthetnek meg.  
     (Sántáné Illés Vilma) 
 - Szeptember 20-án kihirdetésre került NTP-INYK-MPA-12 
pályázat, melyen angol nyelvi munkaközösségünk is nyert. Pályá-
zatunk címe: Virtuális utazás az angol nyelv  országokba. Ezen 
esemény keretében 15 f  diákunk vehetett részt az angol tábor-
ban, ahol lehet séget kaptak a célnyelvi országok szokásainak, 
kultúrájának, sportjának, történelmének és gasztronómiájának 
beható megismerésére. A tábor ideje alatt az iskolánk területén 
és a tankonyhában sokféle tevékenységgel igyekeztünk felkelteni 
a gyerekek érdekl dését Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült 
Államok, Kanada és Ausztrália iránt. Reggelire és uzsonnára ezen 
országok ételeit és italait készítettük el együtt a tanulókkal, pél-
dául hot-dog, amerikai palacsinta juharsziruppal, teljes angol 
reggeli tejes fekete teával, gabonapehely-tejjel, pirítós dzsem-
mel, gyümölcssalátával, de az ebéd is megfelelt az adott ország 
szokásainak, úgy mint kukoricaleves, hal sült burgonyával vagy 
steak.  Az étkezések között a diákok mindig fogyaszthattak gyü-
mölcsöt is. A feladatok is hasonlóan változatosak voltak. A tanu-
lók dvd-t nézhettek meg angolul Nagy-Britanniáról  és a látotta-
kat, hallottakat együtt rendszereztük. Egy film alapján 48 pontos 
kérd ívet töltöttek ki az Egyesült Államokról, internetes kutató-
munkát végeztek Ausztráliáról, angol nyelv  szöveget értelmez-
tek Kanadáról és slakosaikról. Étteremben ebédet rendeltek, 
indián ékszereket készítettek, Ausztrália csodálatos állatvilágával 
ismerkedhettek, végül projekteket készítettek a tanultak alapján. 
A foglalkozások alatt mindig az adott országra jellemz  zene 
szólt.  A pihenés is aktívan telt, hiszen a célnyelvi országok sport-
jait gyakorolhatták (kosárlabda, floorball, darts, futball és tollas-
labda). A záró rendezvényen a diákok közönség el tt angolul és 
magyarul mutatták be elkészített munkáikat. 
           (Budainé Kántor Beáta) 
 - Október 11-én, az évek óta tartó óvoda-iskola átmenet 
program részeként els s tanulóinkkal visszalátogattunk az óvodá-
ba, ahol a gyerekek egy-két órára ismét óvodások lehettek.                   
A gyerekek nagyon élvezték a régi környezetüket és vidáman, 
f e l s z a b a d u l t a n  j á t s z o t t a k  r é g i  j á t é k a i k k a l .                   
      (Vinnai Krisztina)
 - A Jókai Színház 2013/14-es bérlet els  el adására                  
november hónapban került sor. Mind az alsósok, mind a fels sök  
a „Nyolckor Noé bárkáján” cím  zenés mesejátékot tekinthették 
meg.        (Sas Éva)

Iskolánk hírei 



  

 Közérdek  telefonszámok: 
 

Körösladány város körzeti- és                                          
gyermekorvosainak elérhet sége 
hétköznapokon 7.00-15.00 óráig,                       

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

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

Orvosi ügyelet  
(Szeghalom):  66/371-234  

Rend rség (Szeghalom):  66/371-555 
Ügyeletes rend r (Körösladány):                                  

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

66/474-100                       
  Polgármesteri Hivatal, Körösladány:                                

66/474-012 
 Id sek Otthona:   

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

Cs törés-ügyelet:   
66/371-447                                                

Cs törés bejelentése:   
06-30/339-86-41  

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

Gyepmester (kóbor ebek befogása): 
(Szuromi István) 06-30/224-34-40 

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdek  információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felel s kiadó:  

Kardos Károly polgármester 
Felel s szerkeszt :  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós M vel dési Ház 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON  

Mi helyben vagyunk! 

                       SIKERES PÁLYÁZAT                                
 Az Emberi Er források Minisztériuma ez évben is pályáza-
tot írt ki, ezúttal "Életünk" - Pályázat id seknek, nyugdíjasok-
nak - címmel. A kiírásra 380 pályázat érkezett. A Bíráló Bizott-
ság - Jókai Anna írón  elnökletével - 106 díjazottat nevezett 
meg. Részükre az elismeréseket Budapesten, a M vészetek Pa-
lotájában ünnepélyes keretek közt,  az Id sek Világnapján Sol-
tész Miklós államtitkár  adta át. A díjazottak között szerepel a 
"Katonadolog" cím  írásával id. Kis Károly, a Csepel Autógyár 
körösladányi gyára egykori gyárvezet je, aki az elmúlt évben is 
sikeren vett részt   egy hasonló pályázaton.                                                    
Kis Károly pályázata elolvasható Körösladány város honlapján, a                
www.korosladany.hu  linken. 

 Rendhagyó program 
 
 A "Tükörysek bakancsban" természetjáró csoport ezúttal 
egy rendhagyó programra invitálta az érdekl d ket. Elhunyt 
pedagógusainkra emlékeztünk a temet ben. Turbucz Zoltán 
nyugdíjas kollégánk felidézte életük legfontosabb állomásait, 
majd egy kis koszorúval tisztelegtünk emlékük el tt. A megem-
lékezés során a következ  sírokat kerestük fel: ANDRÓCZKI 
ANTALNÉ, ARANYI ANTAL, BAKSAY SÁNDOR, BALOGH LÁSZLÓ, 
BIRÓ SÁNDOR, FARAGÓ JAKAB, FATINCZÓ JÁNOSNÉ, FEKETE 
LAJOSNÉ, FEKETE LAJOS, FELS RI OSVÁTH DÁNIEL, H. TÓTH 
SÁNDOR, HOLKÓ ANNA, KISS BÉLA, LENGYEL KÁROLY, MADAR 
SÁNDOR, MIHALIK JEN , NYAKAS SÁNDORNÉ, SCHAMBACH 
KÁROLY, SZTANKÓ GÉZA, TISZAI JÓZSEFNÉ, TISZAI JÓZSEF, 
TURÓCZY ENDRÉNÉ, Z. NAGY ELEK. A sírok pontos koordinátája, 
egy fényképpel és néhány információval az elhunyt pedagógu-
sokról megtekinthet  a Google térképén a következ  link alatt:   
http://goo.gl/maps/vNSX3                                
   Kiss Károly 

Tisztelt körösladányi lakosok!  
 A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegít  
Szolgálata (Körösladány, Wenckheim út) tájékoztatja a város lakos-
ságát, hogy a feleslegessé vált, de még használható bútor, m szaki 
cikk, ruhanem  és játékfelajánlásokat szívesen fogad. 
      Tóth Józsefné  intézményvezet  

Évforduló nyomában 
 110 évvel ezel tt, 1903-ban kezdték el Körösladány és 
Köröstarcsa között az úgynevezett III. transzverzális (köves)út 
építését. A makadám technológiával készült közutat – amelyet 
az 1830-ra elkészült töltésrendszerre építettek – 1904-ben ad-
ták át. A közel három méter szélesség  út mindkét oldalát eper-
facsemetékkel ültették be.  

Karácsonyi és újévi istentiszteletek és miserend 
 

         Körösladányi református egyház  
Dec. 24. (kedd)          15.00: Istentisztelet (templom) 
        25. (szerda)      10.00: Úrvacsorás karácsonyi                                  
          istentisztelet (templom) 
         26.(csütörtök)  10.00: karácsonyi istentisztelet     
         (imaterem)  
         31. (kedd)          15.00: Óévi istentisztelet (imaterem)    
Jan.  01. (szerda)       10.00: Újévi  istentisztelet (imaterem) 
 
         Körösladányi katolikus egyház:                                      
Dec. 24. (kedd)           24.00: Éjféli szentmise                                            
         25. (szerda)        08.00: Mise                  
         26.(csütörtök)    08.00: Mise    
         29. (vasárnap)    08.00: Mise                  
         31. (kedd)           16.00: Mise                
Jan.  01. (szerda)        08.00: Mise                  


