
 

 

 
 
 
 
 

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK                                             
DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA                                                                     

XXV.  ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2014. DECEMBER  

 MEGHÍVÓ                                  

Körösladány Város Önkormányzata és intézményei                    
szeretettel meghívják  városunk lakóit a 

26. Ladányi karácsony 
rendezvényre, melyet 

- azok részére, akik a helyszínen                                           
nem tudják azt megtekinteni -  
a Ladány Tv élőben közvetít. 

 
Ideje:  2014. december 21. (aranyvasárnap), 

15.00 óra. 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház   

 
Fellépők: 

Az óvoda drámaszakkör csoportja, az iskola énekkara,                                  
a Körösladányi Fülemüle Népdalkör és a 4LM.                                                                                               

 
Tartson velünk!  Ünnepeljünk együtt! 

 
(E napon 12.00 órától az iskolai ebédlőben                                

a  halmozottan hátrányos helyzetűek  
- a részükre eljuttatott tikettek ellenében , 

a támogatók  jóvoltából -                                                  
vendéglátásban részesülnek.)                                                    

 
Boldog karácsonyt, Körösladány! 

 

 ADJON ISTEN MINDEN JÓT 

 Adjon Isten minden jót 
 Ez új esztendőben: 
 Jobb időt, mint tavaly volt, 
 Ez új esztendőben; 
 Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, 
 Jó termést és jó vásárt 
 Ez új esztendőben; 
 
 Adjon Isten minden jót 
 Ez új esztendőben: 
 Zsíros esőt, kövér hót, 
 Ez új esztendőben; 
 Bő aratást, szüretet, 
 Egészséget, jó kedvet 
 Ez új esztendőben! 
 
 Adjon Isten minden jót 
 Ez új esztendőben: 
 Drága jó bort, olcsó sót 
 Ez új esztendőben; 
 Jó kenyeret, szalonnát 
 Tizenkét hónapon át 
 Ez új esztendőben! 
 
 Adjon Isten minden jót 
 Ez új esztendőben: 
 Vegye el mind a nem jót, 
 Ez új esztendőben; 
 Mitől félünk, mentsen meg, 
 Amit várunk, legyen meg, 
 Ez új esztendőben! 

                                                    (Népköltés ) 

KÖSZÖNTŐ   
 

Körösladány valamennyi lakosának                     
és Körösladány  minden barátjának                 

sikerekben és eredményekben gazdag,        
békés új esztendőt kívánok                                     

a  képviselő-testület  
tagjai nevében:  

 

Kardos Károly 
polgármester 



 

 
 
 
 Hulladékgyűjtés  
 Az őszi hulladékgyűjtésen iskolánk tanulói  16.850,- 
kg papírt gyűjtöttek, amelyért az osztályok  272.980,- Ft-
ot kaptak. A legtöbb papírt alsó tagozaton a 3.a, felsőben 
a 6.b osztály gyűjtötte.   
 
 Citerásaink szereplései 
 A Töpörtyűk citerazenekar szeptemberben a  pol-
gármesteri hivatal felkérésére Békéscsabán, a megyei 
szintű közfoglalkoztatási bemutatón szerepelt. Október 
közepén Szeghalmon, a Péter András Gimnázium  portu-
gál, lett, török és román vendégeinek adtak műsort, majd 
táncházon zenéltek a Cuháré citerazenekarral. Október     
18-án Kisiratoson (Románia) vendégszerepeltek, egy 
nemzetközi népzenei fesztiválon. E rendezvényen készült 
felvételek a Kolozsvári Televízióban és a Kossuth Rádió-
ban voltak láthatóak, illetve hallhatóak. 
 
 Egészségnevelési hét 
 Október 13-tól rendeztük meg az Egészségnevelési 
Hét programsorozatot, melynek keretében délutánonként 
színes programok várták a gyerekeket. Idén a szülők is 
részesei lehettek rendezvényünknek. Hétfőn az alsó tago-
zatosok sportválasztó foglalkozáson vettek részt, a felső-
sök különleges teákat és gyógynövényeket, illetve mézkü-
lönlegességeket kóstolgathattak. A szülők előadást hall-
hattak az ételallergiáról. Kedden a Szeghalmi Rendőrkapi-
tányság előadója a modern világ nagy „ellenségéről”, a 
kábítószerekről, és azok veszélyeiről tartott előadást. 
Szerdán hasznos tippeket és ötleteket hallgattak a helyes 
bőrápolásról, majd „a mai kor függőségei” címmel dráma-
foglalkozást tartottunk. Az alsósok egészségneveléssel 
kapcsolatos vetélkedőn vettek részt. A szülők részére Ve-
ress Erzsébet iskolapszichológus tartott előadást „A gyer-
meknevelés nehézségei” címmel.  A csütörtök a diákok és 
szüleik részére jógával kezdődött, majd  a Suli-virtus ve-
télkedő keretében kiderült, kik lettek iskolánk legerősebb 
tanulói. A tanulók és szüleik minden programon való rész-
vételükért egészségtallért kaptak, amit az utolsó napon 
használhattak fel. A befejező, pénteki egészségvásáron 
minden osztály - a  szülők segítségével - ízléses, ételekben 
és italokban gazdag standokat állítottak fel, amelyek  
„minden földi jót” tartalmaztak, ami hozzájárulhat az 
egészséges életmódhoz. A rendezvényt segítette az Orszá-
gos Mentőszolgálat Szeghalmi Kirendeltsége, a 
körösladányi védőnői szolgálat, továbbá Pekker László 
méztermelő. 
 
 Pályaválasztási vásár 
 November 6-án iskolánk 8. osztályos tanulói részt 
vettek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja által szervezett "Legyen általad több a világ..." el-
nevezésű pályaválasztási vásáron. A tanulók először azt a 
területet ismerték meg, melyet korábban kiválasztottak, 
majd szétnéztek a többi középiskolák és vállalkozók 
standjainál.  
  
 Iránytűzz – Az életrevalóak vetélkedője 
 Iskolánk négy  8.b osztályos tanulója, Nyíri Veroni-
ka Csenge, Almási Enikő, Egeresi Valentina és Rimaszom-
bati Kitti, és segítőjük, Havran Mihály tanár úr benevezett 
az Iránytűzz - Az életrevalóak vetélkedője elnevezésű or-
szágos programba. Ennek első fordulóját követően első 
helyen állnak. Egy közlekedéssel kapcsolatos videót készí-
tettek és elsőként találták ki annak a városnak a nevét, 
ahonnan majd a döntő indul. 
 

 
 
 

 Halloween 2014. 
 A Halloween ünnepe leginkább az amerikai filmeket 
juttatja eszünkbe. A gyerekek boszorkánynak vagy szel-
lemnek öltözve járják a házakat, ahol friss gyümölcsöt, 
vagy édességet kapnak ajándékba. Ez a szokás hosszú 
évtizedek alatt alakult ki, azonban maga az ünnep évszá-
zadok óta létezik. Az ősi kelták október utolsó napján, a 
szent tölgyfák alatt ünnepelték meg az óévet. Állatbőrbe 
öltözve hatalmas tüzet gyújtottak, s áldozatot mutattak 
be, hogy kiengeszteljék a szellemeket. Úgy vélték, ezen a 
napon a szellemek és a halottak lelke visszatér a földre. 
Ugyanez a nap jelentette a "sötét korszak", vagyis a tél 
beköszöntét, mely számukra az éhezést, a hosszas nélkü-
lözést jelentette. Később, a rómaiak hódításával sem tűnt 
el ez a pogány szokás, Samhain isten ünnepe, csupán ke-
resztény formát öltött. Maga a Halloween elnevezés is 
innen ered (all hallows evening= mindenszentek éjszaká-
ja). Ugyanakkor október 31-e a protestánsok naptárában 
a reformáció, a jelképes megtisztulás ünnepét is jelenti. 
Magyarországon is számtalan hiedelem látott napvilágot 
mindenszentek estéjével és halottak napjával kapcsolat-
ban. Úgy vélték, ilyenkor a halottak hazalátogatnak, ezért 
ebben az időszakban egy hétig tilos volt dolgozni. A ház 
összes helyiségében lámpát gyújtottak, vizet, kenyeret és 
sót helyeztek az asztalra, hogy ezzel ajándékozzák meg a 
hazatérő lelkeket.  
 Október hónap iskolánkban lázas készülődéssel telt 
el. A gyerekek az ünnephez illő mécseseket, dekorációkat 
és jelmezeket készítettek. A szülők ötletes és látványos 
sütemények receptjei után kutattak. A várvavárt nap dél-
utánján elkezdődött a party helyszínének dekorálása, a 
vendéglátáshoz szükséges feltételek előkészítése. Az ön-
kéntes szülők és gyermekek elvarázsolt kastéllyá alakítot-
ták át az iskola épület ódon kapubejáróját és udvarát. 
November 7-én este a Vén Márkus előtti Deák teret „sötét 
alakok” lepték el: vámpírok, múmiák, boszorkányok, zom-
bik és megannyi más ijesztő figura. Mindenki a rémségek 
ünnepére, Halloweenra gyülekezett. Kora este megindult a 
mintegy 500 főből álló menet Körösladány főutcáján az 
iskola épülete felé. A hosszan hömpölygő tömeg vonulását 
a helyi polgárőrség biztosította. Szabadtéri program lévén 
a vendéglátást és a zenés programokat is az iskola épüle-
tének belső udvarán oldottuk meg. A felhőtlen jókedvet a 
szemerkélő eső sem tudta letörni. Településünk lakói és 
iskolánk diákjai ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy 
közös összefogással ismét egy feledhetetlen közös dél-
utánt, és estét tudtunk összehozni. A rendezőség nevében 
köszönetet mondunk Körösladány Város Önkormányzata 
anyagi támogatásért, az adományozó szülőknek a fino-
mabbnál-finomabb süteményekért és üdítőkért, Vakarcs 
Lajosnak a zeneszolgáltatásért,  az iskola és az Általános 
Művelődési Központ dolgozóinak,  a segítő szülőknek, to-
vábbá a polgárőrségnek.               (Komróczki Gyula) 
 
 Takarékossági vetélkedő  
 Az őszi szünet után, a Takarékossági Világnap alkal-
mából vetélkedőt szerveztünk. A programmal szerettük 
volna felhívni a  figyelmet arra, hogy otthon, a családi ber-
kekben mennyi mindennel lehet takarékoskodni, továbbá, 
hogy  felébressze bennünk az igényt a felelősségteljes 
fogyasztókká válásra. Az 5-6 évfolyam győztese 6./a 
(Herpai Mihály, Kádár István), 2. 6./b (Rácz Viktória,               
Kovács Gabriella), 3. 5./b (Rácz Renátó, Elek Lajos).           
A 7-8. évfolyam győztese: 7./a (Baliga Dorina, Kovács Do-
minika), 2. 8./a (Somogyi Tibor, Pekker László), 3. 7./c 
(Szurgent Kimberli, Sánta Boglárka). 
  

Iskolánk hírei 
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            Fotó: Kovács Goda József 
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PROJEKT SZÁMA: ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 
PROJEKT CÍME: „KÉPZÉS A KONVERGENCIA  
RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK” 

 
 A járások, a települési önkormányzatok, a 
nemzetiségi önkormányzatok, a gazdasági-, kulturá-
lis- és civil szervezetek bevonásával valósul meg az 
úgynevezett „Helyi Közösségi Akadémia” (HKA) háló-
zat kialakítása. A kísérleti program 77, pályázati úton 
kiválasztott helyszínen, az ötezernél kisebb lakosság-
számú települési önkormányzatok bevonásával zaj-
lik. A program célja, hogy bemutassa, és a gyakorlat-
ban alkalmazza azt a közös stratégiaalkotási mód-
szertant, amely az elmúlt években kidolgozott straté-
giák megvalósításának felülvizsgálatára és értékelé-
sére alapul. Ennek során a települési és a társönkor-
mányzatok érintett szereplőinek, a helyi közösség 
bevonásával megjeleníti a település fejlesztéséért 
viselt közös felelősséget, feltárja a lehetőségeket, a 
mozgósítható erőforrásokat, és a szereplőket végig-
kíséri a közös célok kijelölésének, a megvalósításhoz 
szükséges akciók megtervezésének, és a nyomon 
követő eljárások kidolgozásának folyamatán. Körös-
ladány Város Önkormányzata is sikeresen pályázott a 
fenti program megvalósítására, ezért településünkön 
is beindult a közösségi stratégia-alkotás folyamata. A 
településen megtalálható vállalkozások, egyesületek, 
intézmények bevonásával négy napos konferencia- 
sorozat kezdődött, amelynek célja a település lakosai 
által megfogalmazott Körösladány fejlesztési straté-
giájának megalkotása.  
A fejlesztési elképzeléseink az alábbi cél megvalósí-
tását szolgálják: 
A kihívásoknak megfelelni képes gazdaság, és a 
múltjában gazdag, közkedvelt város gondozott, ápolt 
környezetének fenntartása a tenni akaró egyének 
bevonásával, egy összetartó közösség elérése.                          
A csoport működése követhető a facebookon is.                    
Link:  
http://www.korosladany.hu/helyi-kozossegiakademia.html 
 
      Kovács Tibor 

HELYI KÖZÖSSÉGI AKADÉMIA           
KÖRÖSLADÁNYBAN 

A Körösladány Református Egyházközség 
ünnepi istentiszteleti alkalmainak                           

időpontjai: 
 
December 24. (szerda)      15.30 óra (templom) 
December 25. (csütörtök) 10.00 óra (templom) 
December 26. (péntek)      10.00 óra (gyülekezeti terem) 
December 31. (szerda)       15.00 óra (gyülekezeti terem) 
December 01. (csütörtök)  10.00 óra (gyülekezeti terem) 
 

          A Körösladányi Katolikus Egyház                                             
       ünnepi miserendje:                                                  

Advent hétköznapjain hajnali misék 6.00 órakor.                                                                              
December 24. (szerda)          7.00 óra  mise                         
December 24. (szerda)        24.00 óra  éjféli szentmise                          
December 25. (csütörtök)     8.00 óra  karácsonyi mise                                          
december 26. (péntek)          8.00 óra  karácsonyi mise                                            
December 28. (vasárnap)      8.00 óra  szentmise                                   
December 31. (szerda)        17.00 óra  év végi hálaadás                                            
2015. január 1. (csütörtök)   8.00 óra  újévi mise  

Köszönet-nyilvánítás 
 A Körösladányi Óvodásokért - Gondtalan Gyermek-
kor Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak a                    
magánszemélyeknek, szülőknek, vállalkozóknak,                   
cégeknek, akik a 2014. november 15-i Csudajó Pöttöm 
Party-t bármilyen módon támogatták. A támogatásból 
befolyt összeget az óvoda udvari játékainak bővítésére, 
valamint gyermekprogramokra fordítjuk.  
 Kívánunk minden kedves partnerünknek, támoga-
tónknak kellemes karácsonyt és boldog új évet.  
    Az alapítvány kuratóriuma  

Egy régi kép 

Ünneplők az egykori Csáky-kastélynál (ma művelődési ház).  
(A felvétel 1945. május 1-én készült. A  résztvevők a  mai 

nagyterem helyén állnak.)                                        
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ot kaptak. A legtöbb papírt alsó tagozaton a 3.a, felsőben 
a 6.b osztály gyűjtötte.   
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szintű közfoglalkoztatási bemutatón szerepelt. Október 
közepén Szeghalmon, a Péter András Gimnázium  portu-
gál, lett, török és román vendégeinek adtak műsort, majd 
táncházon zenéltek a Cuháré citerazenekarral. Október     
18-án Kisiratoson (Románia) vendégszerepeltek, egy 
nemzetközi népzenei fesztiválon. E rendezvényen készült 
felvételek a Kolozsvári Televízióban és a Kossuth Rádió-
ban voltak láthatóak, illetve hallhatóak. 
 
 Egészségnevelési hét 
 Október 13-tól rendeztük meg az Egészségnevelési 
Hét programsorozatot, melynek keretében délutánonként 
színes programok várták a gyerekeket. Idén a szülők is 
részesei lehettek rendezvényünknek. Hétfőn az alsó tago-
zatosok sportválasztó foglalkozáson vettek részt, a felső-
sök különleges teákat és gyógynövényeket, illetve mézkü-
lönlegességeket kóstolgathattak. A szülők előadást hall-
hattak az ételallergiáról. Kedden a Szeghalmi Rendőrkapi-
tányság előadója a modern világ nagy „ellenségéről”, a 
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foglalkozást tartottunk. Az alsósok egészségneveléssel 
kapcsolatos vetélkedőn vettek részt. A szülők részére Ve-
ress Erzsébet iskolapszichológus tartott előadást „A gyer-
meknevelés nehézségei” címmel.  A csütörtök a diákok és 
szüleik részére jógával kezdődött, majd  a Suli-virtus ve-
télkedő keretében kiderült, kik lettek iskolánk legerősebb 
tanulói. A tanulók és szüleik minden programon való rész-
vételükért egészségtallért kaptak, amit az utolsó napon 
használhattak fel. A befejező, pénteki egészségvásáron 
minden osztály - a  szülők segítségével - ízléses, ételekben 
és italokban gazdag standokat állítottak fel, amelyek  
„minden földi jót” tartalmaztak, ami hozzájárulhat az 
egészséges életmódhoz. A rendezvényt segítette az Orszá-
gos Mentőszolgálat Szeghalmi Kirendeltsége, a 
körösladányi védőnői szolgálat, továbbá Pekker László 
méztermelő. 
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 November 6-án iskolánk 8. osztályos tanulói részt 
vettek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja által szervezett "Legyen általad több a világ..." el-
nevezésű pályaválasztási vásáron. A tanulók először azt a 
területet ismerték meg, melyet korábban kiválasztottak, 
majd szétnéztek a többi középiskolák és vállalkozók 
standjainál.  
  
 Iránytűzz – Az életrevalóak vetélkedője 
 Iskolánk négy  8.b osztályos tanulója, Nyíri Veroni-
ka Csenge, Almási Enikő, Egeresi Valentina és Rimaszom-
bati Kitti, és segítőjük, Havran Mihály tanár úr benevezett 
az Iránytűzz - Az életrevalóak vetélkedője elnevezésű or-
szágos programba. Ennek első fordulóját követően első 
helyen állnak. Egy közlekedéssel kapcsolatos videót készí-
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 A Halloween ünnepe leginkább az amerikai filmeket 
juttatja eszünkbe. A gyerekek boszorkánynak vagy szel-
lemnek öltözve járják a házakat, ahol friss gyümölcsöt, 
vagy édességet kapnak ajándékba. Ez a szokás hosszú 
évtizedek alatt alakult ki, azonban maga az ünnep évszá-
zadok óta létezik. Az ősi kelták október utolsó napján, a 
szent tölgyfák alatt ünnepelték meg az óévet. Állatbőrbe 
öltözve hatalmas tüzet gyújtottak, s áldozatot mutattak 
be, hogy kiengeszteljék a szellemeket. Úgy vélték, ezen a 
napon a szellemek és a halottak lelke visszatér a földre. 
Ugyanez a nap jelentette a "sötét korszak", vagyis a tél 
beköszöntét, mely számukra az éhezést, a hosszas nélkü-
lözést jelentette. Később, a rómaiak hódításával sem tűnt 
el ez a pogány szokás, Samhain isten ünnepe, csupán ke-
resztény formát öltött. Maga a Halloween elnevezés is 
innen ered (all hallows evening= mindenszentek éjszaká-
ja). Ugyanakkor október 31-e a protestánsok naptárában 
a reformáció, a jelképes megtisztulás ünnepét is jelenti. 
Magyarországon is számtalan hiedelem látott napvilágot 
mindenszentek estéjével és halottak napjával kapcsolat-
ban. Úgy vélték, ilyenkor a halottak hazalátogatnak, ezért 
ebben az időszakban egy hétig tilos volt dolgozni. A ház 
összes helyiségében lámpát gyújtottak, vizet, kenyeret és 
sót helyeztek az asztalra, hogy ezzel ajándékozzák meg a 
hazatérő lelkeket.  
 Október hónap iskolánkban lázas készülődéssel telt 
el. A gyerekek az ünnephez illő mécseseket, dekorációkat 
és jelmezeket készítettek. A szülők ötletes és látványos 
sütemények receptjei után kutattak. A várvavárt nap dél-
utánján elkezdődött a party helyszínének dekorálása, a 
vendéglátáshoz szükséges feltételek előkészítése. Az ön-
kéntes szülők és gyermekek elvarázsolt kastéllyá alakítot-
ták át az iskola épület ódon kapubejáróját és udvarát. 
November 7-én este a Vén Márkus előtti Deák teret „sötét 
alakok” lepték el: vámpírok, múmiák, boszorkányok, zom-
bik és megannyi más ijesztő figura. Mindenki a rémségek 
ünnepére, Halloweenra gyülekezett. Kora este megindult a 
mintegy 500 főből álló menet Körösladány főutcáján az 
iskola épülete felé. A hosszan hömpölygő tömeg vonulását 
a helyi polgárőrség biztosította. Szabadtéri program lévén 
a vendéglátást és a zenés programokat is az iskola épüle-
tének belső udvarán oldottuk meg. A felhőtlen jókedvet a 
szemerkélő eső sem tudta letörni. Településünk lakói és 
iskolánk diákjai ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy 
közös összefogással ismét egy feledhetetlen közös dél-
utánt, és estét tudtunk összehozni. A rendezőség nevében 
köszönetet mondunk Körösladány Város Önkormányzata 
anyagi támogatásért, az adományozó szülőknek a fino-
mabbnál-finomabb süteményekért és üdítőkért, Vakarcs 
Lajosnak a zeneszolgáltatásért,  az iskola és az Általános 
Művelődési Központ dolgozóinak,  a segítő szülőknek, to-
vábbá a polgárőrségnek.               (Komróczki Gyula) 
 
 Takarékossági vetélkedő  
 Az őszi szünet után, a Takarékossági Világnap alkal-
mából vetélkedőt szerveztünk. A programmal szerettük 
volna felhívni a  figyelmet arra, hogy otthon, a családi ber-
kekben mennyi mindennel lehet takarékoskodni, továbbá, 
hogy  felébressze bennünk az igényt a felelősségteljes 
fogyasztókká válásra. Az 5-6 évfolyam győztese 6./a 
(Herpai Mihály, Kádár István), 2. 6./b (Rácz Viktória,               
Kovács Gabriella), 3. 5./b (Rácz Renátó, Elek Lajos).           
A 7-8. évfolyam győztese: 7./a (Baliga Dorina, Kovács Do-
minika), 2. 8./a (Somogyi Tibor, Pekker László), 3. 7./c 
(Szurgent Kimberli, Sánta Boglárka). 
  

Iskolánk hírei 
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            Fotó: Kovács Goda József 
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PROJEKT SZÁMA: ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 
PROJEKT CÍME: „KÉPZÉS A KONVERGENCIA  
RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK” 

 
 A járások, a települési önkormányzatok, a 
nemzetiségi önkormányzatok, a gazdasági-, kulturá-
lis- és civil szervezetek bevonásával valósul meg az 
úgynevezett „Helyi Közösségi Akadémia” (HKA) háló-
zat kialakítása. A kísérleti program 77, pályázati úton 
kiválasztott helyszínen, az ötezernél kisebb lakosság-
számú települési önkormányzatok bevonásával zaj-
lik. A program célja, hogy bemutassa, és a gyakorlat-
ban alkalmazza azt a közös stratégiaalkotási mód-
szertant, amely az elmúlt években kidolgozott straté-
giák megvalósításának felülvizsgálatára és értékelé-
sére alapul. Ennek során a települési és a társönkor-
mányzatok érintett szereplőinek, a helyi közösség 
bevonásával megjeleníti a település fejlesztéséért 
viselt közös felelősséget, feltárja a lehetőségeket, a 
mozgósítható erőforrásokat, és a szereplőket végig-
kíséri a közös célok kijelölésének, a megvalósításhoz 
szükséges akciók megtervezésének, és a nyomon 
követő eljárások kidolgozásának folyamatán. Körös-
ladány Város Önkormányzata is sikeresen pályázott a 
fenti program megvalósítására, ezért településünkön 
is beindult a közösségi stratégia-alkotás folyamata. A 
településen megtalálható vállalkozások, egyesületek, 
intézmények bevonásával négy napos konferencia- 
sorozat kezdődött, amelynek célja a település lakosai 
által megfogalmazott Körösladány fejlesztési straté-
giájának megalkotása.  
A fejlesztési elképzeléseink az alábbi cél megvalósí-
tását szolgálják: 
A kihívásoknak megfelelni képes gazdaság, és a 
múltjában gazdag, közkedvelt város gondozott, ápolt 
környezetének fenntartása a tenni akaró egyének 
bevonásával, egy összetartó közösség elérése.                          
A csoport működése követhető a facebookon is.                    
Link:  
http://www.korosladany.hu/helyi-kozossegiakademia.html 
 
      Kovács Tibor 

HELYI KÖZÖSSÉGI AKADÉMIA           
KÖRÖSLADÁNYBAN 

A Körösladány Református Egyházközség 
ünnepi istentiszteleti alkalmainak                           

időpontjai: 
 
December 24. (szerda)      15.30 óra (templom) 
December 25. (csütörtök) 10.00 óra (templom) 
December 26. (péntek)      10.00 óra (gyülekezeti terem) 
December 31. (szerda)       15.00 óra (gyülekezeti terem) 
December 01. (csütörtök)  10.00 óra (gyülekezeti terem) 
 

          A Körösladányi Katolikus Egyház                                             
       ünnepi miserendje:                                                  

Advent hétköznapjain hajnali misék 6.00 órakor.                                                                              
December 24. (szerda)          7.00 óra  mise                         
December 24. (szerda)        24.00 óra  éjféli szentmise                          
December 25. (csütörtök)     8.00 óra  karácsonyi mise                                          
december 26. (péntek)          8.00 óra  karácsonyi mise                                            
December 28. (vasárnap)      8.00 óra  szentmise                                   
December 31. (szerda)        17.00 óra  év végi hálaadás                                            
2015. január 1. (csütörtök)   8.00 óra  újévi mise  

Köszönet-nyilvánítás 
 A Körösladányi Óvodásokért - Gondtalan Gyermek-
kor Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak a                    
magánszemélyeknek, szülőknek, vállalkozóknak,                   
cégeknek, akik a 2014. november 15-i Csudajó Pöttöm 
Party-t bármilyen módon támogatták. A támogatásból 
befolyt összeget az óvoda udvari játékainak bővítésére, 
valamint gyermekprogramokra fordítjuk.  
 Kívánunk minden kedves partnerünknek, támoga-
tónknak kellemes karácsonyt és boldog új évet.  
    Az alapítvány kuratóriuma  

Egy régi kép 

Ünneplők az egykori Csáky-kastélynál (ma művelődési ház).  
(A felvétel 1945. május 1-én készült. A  résztvevők a  mai 

nagyterem helyén állnak.)                                        
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 Évfordulók nyomában 
 

85 éve, 1929-ben született Körösladányban          

 Középiskolai tanulmányait a békési református gimnáziumban vé-
gezte 1939 és 1947 között. Érettségi után egy évig a budapesti bölcsészkar 
hallgatója volt, ahol színháztörténeti és filozófiai előadásokat hallgatott. A 
Viharsarok irodalmi mentalitását Sinka István, Németh László, Móricz Zsig-
mond, valamint a család és a középiskola protestáns puritán gondolkodás-
módja határozta meg indulását és egész életpályáját. A Színház- és Film-
művészeti Főiskola elvégzése (1952) után egy évtized vidéki színházi mun-
ka következett. Első munkahelye a miskolci Déryné Színház volt. 1955-től a 
kecskeméti Katona József-, 1956-tól a szegedi Nemzeti-, 1958-tól a győri 
Kisfaludy-, 1967-től a kaposvári Csiky Gergely Színház rendezője volt. 1977 
után vendégként rendezett Kaposvárott, a Fővárosi Operettszínházban, az 
Újpesti Kamaraszínházban, s a Vidám Színpadon. Rendezői repertoárja igen 
széles; rendezett klasszikus darabokat, magyar remekeket, vígjátékot, 
nagyoperettet, revüt és varietéműsort. Számtalan kortárs darab rendezése 
fűződik a nevéhez (többek között a Pettyes, a Bútorozott szoba kiadó, a 
Pesti emberek).Zenés darabjai sikerének köszönhetően 1961-ben kapta a 
felkérést az akkor alakuló zenés revüszínház, a Tarka Színpad művészeti 
vezetésére. 1965-től másfél évtizeden át a Kamara Varieté művészeti veze-
tőjeként tevékenykedett. Művészeti koncepciója révén egyfelvonásosok 
sorával aratott sikereket. Nagy Endre óta soha annyi neves író nem dolgo-
zott a piciny Teréz körúti színpad számára: Csizmarek Mátyás, Moldova 
György, Kertész Imre, Gyárfás Miklós, valamint a könnyű műfaj nagyjai: 
Szenes Iván, G. Dénes György, Kellér Dezső, Békeffy István stb. Egyik-
másik nagy sikerű műsorát a TV is felvette. Így került kapcsolatba 1979-
ben a magyar Televízió Szórakoztató  Főosztályával, amelynek sok-sok 
éven át főrendezője volt. Megszámlálhatatlan vidám szórakoztató műsor 
rendezése fűződik a nevéhez. 1995 óta nyugdíjas. Drámaírói tevékenységet 
is folytatott. Szerteágazó munkáját több ízben kitüntetéssel ismerték el. 
(2004-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét.)  
Főbb színházi rendezései: Shakespeare: Hamlet, Shakespeare: Szentivánéji 
álom, Illyés Gyula: Az ozorai példa, Mesterházi Lajos: Pesti emberek, Ábra-
hám Pál: Viktória, Ifj. Johann Strauss: A denevér, Felkai: Kleopátra három 
éjszakája, Fejér István: Folytassa, Hacsek!, Kibédi Ervin: Önarckép variáci-
ókkal, Eisemann Mihály: Bástyasétány 77.,  Johann Strauss: Tavaszi han-
gok.  Főbb TV-s rendezései: Szórakoztató percek, (TV-film), Őfelsége, a 
férfi (magyar zenés film, 1977), Őfelsége, a nő (magyar zenés film, 1977), 
Alfonzó szenvedélyei (színes magyar film, 1984), Alfonzó Világszínház 
(benne a Ványadt bácsi, 1979), Sportolók a porondon (1980), Szeszélyes 
évszakok (1981-tól 2004-ig 180 rész!), Fejezetek a cirkuszlexikonból                   
(12 rész), Telepódium (4 rész), Antal-show (paródia, 1988), A nemzet 
özvegye (TV-játék, 1990), Lesállás (TV-film), Heltai Jenő-est, Móricz Zsig-
mond-est, Szilveszteri műsorok (12 rész), Kató néni kabaréja (22 rész), 
Hogy volt! – Hogy volt? (önarckép), Táncoló nagyvilág (Antal Imre – Kudlik 
Júlia táncparódiái), Világsztárok (Antal Imre – Kudlik Júlia énekes paródiái), 
Antal Imre – Kabarétréfák, Szeszélyes év (magazin, 1991), Defekt-duó 
(kabaréshow), Ciprián mester (komédia, TV-film), Gálvölgyi-show (6 rész), 
Gőzben (TV-film, 1978), Névjegyek (4 rész), Születésnapi portrék (4 rész, 
1995), Bohózatalbum (2 rész, 1994), Tévé másfél (1994), Hatvan szeszé-
lyes év (1995), Fejezetek a tortámból – Máté Erzsi születésnapi műsora (TV
-film). Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon (Akadémiai Kiadó, Bp., 
1994), Színházi kislexikon (Gondolat Kiadó, Budapest, 1969), saját közlés.                                                 
       
      (Turbucz Zoltán) 

100. születésnapi ünnepség              
az idősek otthonában 

 Tóth Imréné, Juliska néni  október 27-én 
ünnepelte  100. születésnapját. Születésnapja 
alkalmából gyermekei, unokái, Kardos Károly, 
Körösladány Város polgármestere, Tóth József 
Endréné intézményvezető, az intézmény lakói és 
dolgozói köszöntötték virágcsokorral, ajándék-
kosárral, és az Orbán Viktor, Magyarország                
miniszterelnöke által aláírt oklevéllel. Az ünnep-
ségen Soós Imre egy szép verssel, a népdalkör 
tagjai pedig szép nótákkal tették emlékezetessé 
Juliska néni 100. születésnapját. 
   
                                     Tóth József Endréné                                                   

100. születésnapi ünnepség              
a református idősek otthonában 
 
                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Özv. Vakarcs Imréné,  született Puskás 
Róza október 30-án töltötte be életének          
100. esztendejét. Rózsika néni gyermekkora óta 
kitart az Úr szeretete mellett, és az Úr is viszo-
nozta szeretetével az életét. Az Úr házában ad-
tunk életéért hálát, ahová manapság is szívesen 
ellátogat. A szerettei, az otthon lakói és a dolgo-
zók körében áldjuk Teremtőnket, még ma is tisz-
ta gondolkodásáért, minden bátorításáért,                     
és naponta felénk nyújtott mosolyáért. 
                                         Dienes Sándor lelkipásztor              
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 A Körösladányi Fülemüle Népdalkör 23 éves múltra            
tekint vissza. Ezen évek alatt a minősítőkön és fesztiválokon 
való részvételért szebbnél szebb sikereket, aranyosabbnál 
aranyosabb díjakat kaptunk munkánk elismeréséül. A szak-
ma számára hamar ismertek és elfogadottak lettünk, s a 
közönség is nagyon megkedvelte a fiatalos lendületű ének-
kart. Csoportunk sokszoros Arany Páva díjjal, rádió- és Tv 
felvétellel rendelkezik. Szívünkön viseljük a népzenei kultúra 
átörökítését, ezért a sorainkban mindig lehet látni gyereke-
ket, akiket sikerül a népzene rajongójává tennünk. Több 
generáció is felnőtt a nagy múltú együttesben, akik az or-
szág különböző pontjain folytatják küzdelmüket a népi kultú-
ra fennmaradásáért.  

 Népdalkörünk életében az idei esztendő nagy kihívá-
sokat és szép eredményeket hozott. A háromfordulós                          
- Vass Lajos emlékére szervezett - Kárpát-medencei népze-
nei rendezvénysorozaton kétszeres arany, a budapesti dön-
tőben az előkelő kiemelt arany díjat kaptuk. A KÓTA tavasz-
szal Orosházán szervezett Országos Népzenei Minősítésén 
aranypáva díjat,  néhány hete Vecsésen pedig újabb arany-
páva díjat és különdíjat adományozott számunkra a szakmai 
zsűri.  
 Csoportunk szoros barátságot tart fenn több népdal-
körrel, népi együttessel, akikhez rendszeresen,  legalább 
évenként ellátogatunk. Mindezt nemcsak a szomszédolás 
öröméért tesszük, hanem elsősorban azért, hogy elvigyük 
hozzájuk településünk jó hírét. S nem utolsó sorban azért, 
mert mindig van a közönség sorai között olyan, aki műsorun-
kat hallván határozza el, hogy  csatlakozik a helyi népzenei 
csoporthoz. Nagy öröm ez számunkra, hogy zenélésünkkel 
tudunk hatni az emberek lelkére, s ezáltal másokban is elül-
tetjük azt az érzést, hogy „… dalainkban él tovább a nem-
zet…” 
 December 14-e számunkra  az advent  3. vasárnapját 
és nemcsak Luca napját fogja jelenteni, hanem ekkor ünne-
peljük a Sárrét 100 tagú Együttese megalakulásának 20. 
évfordulóját. Az ünnepi gála műsorának városunk művelődé-
si háza ad otthont, ahol mi, Fülemülék leszünk a vendéglá-
tók. A házigazda szerepet ugyanolyan örömmel vállaljuk, 
mint amilyen örömmel fogadtuk az idén közösen elnyert 
sokadik aranypáva, illetve aranypáva-nagydíjat. 
 Közösségünk büszke arra, hogy ilyen nagy múltú, 
jóhangú, széplelkű csoporthoz tartozik. Kodály Zoltán szavai-
val élve: „… és mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, 
életet akkor kap, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz, 
annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.” 
 Kívánjuk, hogy legyen az Öné, és családjáé is a nép-
dal, viseljék Önök is velünk együtt, hogy minél messzebb, s 
minél többeknek világítson, melegítsen ereje! 
 Áldott ünnepet Körösladány! 
 
                  Marton Lászlóné   
                  művészeti vezető 

A Fülemüle Népdalkör sikereiről 
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         KÖZLEMÉNY   

JÓL HALAD A VÁROSI SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS II. ÜTEME  
ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE 

 
 Az Európai Közösség által megfogalmazott irányelvek értelmében              
a „Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósíthatósági 
Program” szerint 2015. december 31-ig ki kell építeni a 2000 LE                   
(lakos egyenérték) feletti településeken a szennyvízhálózatot.                       
A körösladányi szennyvízcsatorna-hálózat tervezett bővítését indokolta az 
a tény is, hogy az elszikkasztott szennyvíz talajba kerülésével jelentős 
talajvízszint-emelkedés tapasztalható. Ez azt bizonyítja, hogy a csatorná-
zatlan területek alatti talajvíz a szennyvíz által jelentősen terhelt. Ennek a 
problémának a kiküszöbölése érdekében a végéhez közeledik a település 
csatornahálózatának kiépítése és a szennyvíztisztító próbaüzeme.  
 A szennyvíztisztító telepen 2014. június 23-án kezdték meg a                  
6 hónapos próbaüzemet. A vállalkozó hetente mintát vesz mind a bejövő 
szennyvízből, mind pedig az elfolyó tisztított szennyvízből. Ezen vizsgála-
tok alapján kell igazolnia, hogy a telep biztosítani tudja a hatóság által, az 
elfolyó és tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket. A próba-
üzem megindulását követően megtörtént a régi, üzemen kívül helyezett 
műtárgyak és berendezések elbontása, és elkészült az új, belső úthálózat.  
Jelenleg a kerítésépítési, tereprendezési, parkosítási munkákat végzik.                
A vállalkozó október végén, november elején elvégezte a telep és az 
iszaptároló csarnok közötti út felújítását és ezzel a szennyvíztisztító telep 
kivitelezése befejeződött. 
  A szennyvízelvezető rendszer kivitelezése kapcsán az elmúlt idő-
szakban a gravitációs és a vákuumos rendszer gerinc- és bekötővezetéke-
inek építése, a nyomóvezetékek fektetése, valamint az átemelők építése 
történt meg. A gravitációs és a vákuumos rendszer vezetékeinek kb. 97%
-át fektették le, a nyomóvezeték építése pedig kb. 95%-os készültségű. 
Mind a 10 darab közterületi átemelő, továbbá a telepen található tisztított 
szennyvíz-átemelő szerkezetépítése befejeződött. Az átemelők gépészeti 
és elektromos munkálatai jelenleg is zajlanak. A vállalkozó folyamatosan 
végzi az elkészült szakaszok minősítését (kamerás vizsgálat, víztartás 
próba, ill. nyomáspróba).  A felbontott és jelenleg ideiglenesen helyreállí-
tott utcák burkolatának végleges helyreállítása októberben kezdődött. 
A műszaki átadásra-átvételre és a projekt befejezésére várhatóan 2015. 
januárjában kerül sor. Az elkészült tisztítóidomokra jelenleg még nem 
lehet csatlakozni, erre az üzembe helyezést követően, külön értesítés 
után kerülhet sor. 

Körösladány Önkormányzata támogatást nyújt minden lakosnak 
olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csö-
vet ingyenesen biztosítja. A lakosnak csak az építéshez szükséges egyéb 
anyagokat (homokot, betont, csőidomokat) kell beszereznie. 

A környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében „az a 
szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 
1.800,- Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni.” 

A beruházás kétmilliárd forintos teljes költségéhez az önkor-
mányzat a projekt megvalósítására 1,7 milliárd forint vissza nem téríten-
dő EU-támogatást nyert a Környezet- és Energia Operatív Program kere-
téből. A fennmaradó háromszázmillió forintot az önkormányzat önerőből, 
lakossági hozzájárulásból, valamint a Belügyminisztérium EU Önerő Alap-
ból nyert forrásból fedezi. 

A munkálatokkal kapcsolatban további információkat az alábbi 
elérhetőségeken kaphatnak: Polgármesteri Hivatal 6. iroda, Tóth Ferenc 
műszaki vezető-tanácsos. 

E-mail: muszaki@korosladany.hu   Tel:  06-66/475-170 
web: http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html 



 

  

 Évfordulók nyomában 
 

85 éve, 1929-ben született Körösladányban          
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Kisfaludy-, 1967-től a kaposvári Csiky Gergely Színház rendezője volt. 1977 
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nagyoperettet, revüt és varietéműsort. Számtalan kortárs darab rendezése 
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(benne a Ványadt bácsi, 1979), Sportolók a porondon (1980), Szeszélyes 
évszakok (1981-tól 2004-ig 180 rész!), Fejezetek a cirkuszlexikonból                   
(12 rész), Telepódium (4 rész), Antal-show (paródia, 1988), A nemzet 
özvegye (TV-játék, 1990), Lesállás (TV-film), Heltai Jenő-est, Móricz Zsig-
mond-est, Szilveszteri műsorok (12 rész), Kató néni kabaréja (22 rész), 
Hogy volt! – Hogy volt? (önarckép), Táncoló nagyvilág (Antal Imre – Kudlik 
Júlia táncparódiái), Világsztárok (Antal Imre – Kudlik Júlia énekes paródiái), 
Antal Imre – Kabarétréfák, Szeszélyes év (magazin, 1991), Defekt-duó 
(kabaréshow), Ciprián mester (komédia, TV-film), Gálvölgyi-show (6 rész), 
Gőzben (TV-film, 1978), Névjegyek (4 rész), Születésnapi portrék (4 rész, 
1995), Bohózatalbum (2 rész, 1994), Tévé másfél (1994), Hatvan szeszé-
lyes év (1995), Fejezetek a tortámból – Máté Erzsi születésnapi műsora (TV
-film). Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon (Akadémiai Kiadó, Bp., 
1994), Színházi kislexikon (Gondolat Kiadó, Budapest, 1969), saját közlés.                                                 
       
      (Turbucz Zoltán) 

100. születésnapi ünnepség              
az idősek otthonában 

 Tóth Imréné, Juliska néni  október 27-én 
ünnepelte  100. születésnapját. Születésnapja 
alkalmából gyermekei, unokái, Kardos Károly, 
Körösladány Város polgármestere, Tóth József 
Endréné intézményvezető, az intézmény lakói és 
dolgozói köszöntötték virágcsokorral, ajándék-
kosárral, és az Orbán Viktor, Magyarország                
miniszterelnöke által aláírt oklevéllel. Az ünnep-
ségen Soós Imre egy szép verssel, a népdalkör 
tagjai pedig szép nótákkal tették emlékezetessé 
Juliska néni 100. születésnapját. 
   
                                     Tóth József Endréné                                                   

100. születésnapi ünnepség              
a református idősek otthonában 
 
                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Özv. Vakarcs Imréné,  született Puskás 
Róza október 30-án töltötte be életének          
100. esztendejét. Rózsika néni gyermekkora óta 
kitart az Úr szeretete mellett, és az Úr is viszo-
nozta szeretetével az életét. Az Úr házában ad-
tunk életéért hálát, ahová manapság is szívesen 
ellátogat. A szerettei, az otthon lakói és a dolgo-
zók körében áldjuk Teremtőnket, még ma is tisz-
ta gondolkodásáért, minden bátorításáért,                     
és naponta felénk nyújtott mosolyáért. 
                                         Dienes Sándor lelkipásztor              
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 Közérdekű telefonszámok: 
 

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

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

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

Orvosi ügyelet  
(Szeghalom):  66/371-234  

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

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

66/474-100                       
  Polgármesteri Hivatal, Körösladány:                                

66/474-012 
 Idősek Otthona:   

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

Csőtörés-ügyelet:   
66/371-447                                                

Csőtörés bejelentése:   
06-30/339-86-41  

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

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

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdekű információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felelős kiadó:  

Kardos Károly polgármester 
Felelős szerkesztő:  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

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

Nyomda: Box Print Kft. Tel.: 06-66/522-910 
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Mi helyben vagyunk! 

8. 

 Október elseje az Idősek Világnapja. Ekkor ünne-
peljük azokat, akik sok-sok élettapasztalattal rendelkez-
nek, sok mindent megéltek, útnak indították gyermekei-
ket, az unokák, dédunokák körüli teendőkben pedig igény 
szerint napjainkban is szívesen besegítenek. Tettre ké-
szek a közösségi munkában, példát állítva a fiatalabb ge-
nerációnak. Ünnepük nem csak egy napig tart, hiszen sok 
a nyugdíjas szervezet, és mindegyik széleskörű baráti 
kapcsolattal rendelkezik, így októberben minden hétvégé-
re jutott egy-egy esemény. 
 Az időpont-ütközést elkerülve, a Körösladányi Őszi-
kék Nyugdíjas Klub évek óta - így most is- szeptember 
utolsó szombatjára hívta össze a baráti klubokat a 
körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házba. A 
több mint 200 fős rendezvény résztvevőit városunk pol-
gármestere, Kardos Károly köszöntötte, míg a szórakozta-
tó műsort Fekete Zoltán és zenekara szolgáltatta. A finom 
ebédet az iskola konyháján készítették, amit klubtagjaink 
szolgáltak fel. A talpalávalót állandó zenészünk, nyugdíjas 
társunk, Petneházi Géza szolgáltatta. 
 „Ha lúd, legyen kövér” jelszóval október 3-án a ren-
dezvényt megismételtük. Ekkor rendezte az Életet az 
Éveknek Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége 
és az Észak-Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesü-
lete által megrendezett megyei Idősek Világnapját, ahol 
szintén az őszikékek voltak a házigazdák.                 
A 19 településről érkezett 26 tagszervezet vendégeit vá-
rosunk polgármestere köszöntötte. Azt követően 37 nyug-
díjas társunk kapott elismerő oklevelet az Életet az Évek-
nek 25. évfordulója alkalmából, amit Pasek Mihályné, a 
szövetség elnöke és Turbucz Gyuláné, az egyesület elnöke 
adtak át.  

A 200 vendég örömmel fogadta Araczki László műsorát. 
 
 Mindkét rendezvény a NEA, az önkormányzat, a                   
pozitívan hozzáálló vállalkozók és az őszikék  tagjainak 
támogatásával, azok sok munkájával jöhetett létre.                       
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
valamilyen szinten hozzájárultak rendezvényeink                            
sikeréhez, elismerik és támogatják munkánkat. 
 
                               
                Turbucz Gyuláné  klubvezető,  
                                             egyesületi elnök 
 
 

A fáradhatatlan „szépkorúak” 


