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Körösladány Város Önkormányzata, intézményei és
Körösladány Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata szeretettel meghívják

városunk lakóit a

Ladányi Karácsony
rendezvényre.

Időpontja: 2011. december 18. (aranyvasárnap)
9.00 - 17.00 óráig.

A rendezvény helyszínei:
Wenckheim út, általános iskola, művelődési ház.

A programokból:
Aranykapu, kézműves - és kirakodóvásár,

játszóház, filmvetítés.
(A halmozottan hátrányos helyzetűek

- a részükre eljuttatott tikettek ellenében ,
a támogatók jóvoltából

vendéglátásban részesülnek.)
A rendezvény napján a Ladány Tv

- 13.00 órától -
élő adással jelentkezik.

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

23. alkalommal kerül megrendezésre
a Ladányi Karácsony műsora, melyet

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

Fellépők:
óvoda, iskola, színjátszó csoport,

népdalkör.
Tartson velünk! Ünnepeljünk együtt!
Rendezvényünkre szeretettel várjuk

városunk valamennyi lakosát.
Boldog karácsonyt, Körösladány!

Városunk minden lakosának
és Körösladány valamennyi barátjának

kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, békés, boldog

új esztendőt kíván
Körösladány Város
Képviselő-testülete



Tisztelt Lakos társaim!

Az év utolsó hónapja, december van. Minden
évben szokás, hogy az ország, a családok és telepü-
lések vezetése is számot vet a múló esztendővel.
Önkormányzatunk és intézményei - ahogyan a la-
kosság is, - igen sok kihívással találta szemben ma-
gát 2011-ben. Azok a nehézségek, amelyekkel az
ország és minden honfitársunk szembesült, önkor-
mányzatunkat sem kerülték el. A nehéz és egyre
inkább nehezedő külső és belső gazdasági körülmé-
nyekhez igazodóan, minden korábbinál takaréko-
sabban végeztük feladatain-
kat úgy, hogy az idei évre
tervbe vett fejlesztéseket is
megvalósítottuk. Mindezt
hitel felvétele nélkül sikerült
Körösladány Város Önkor-
mányzatának elérni. Fontos
azonban, hogy ez az önkor-
mányzat saját bevételeinek
– iparűzési adó, gépjármű
adó- hatékony felhasználása
nélkül nem valósulhatott
volna meg. Az önkormányzat
tisztségviselőinek és intéz-
ményeink valamennyi dolgo-
zójának a fejlesztések lebo-
nyolításáért köszönetemet
fejezem ki. Továbbá szeretném megköszönni min-
den körösladányinak a türelmet és megértést, amit
a beruházások megvalósítása alatt tanúsítottak,
hiszen a közterületen illetve az intézményekben
végzett munkálatok időnként átmeneti kellemet-
lenségeket okoztak a mindennapi életben.

A változásokhoz való alkalmazkodásnak
megfelelően a képviselő-testületnek további át-
szervezésekről is dönteni kellett. Intézményrend-
szerünk szerkezetében újabb átalakítást hajtottunk
végre, amely az első értékelések alapján sikeresnek
és eredményesnek bizonyult.

Az idei év nehézségeinek ellenére azonban
úgy érzem, sok minden van, amit Körösladány jel-
képes karácsonyfája alá helyezhetünk! Körösladány
önkormányzatiságának eddigi legnagyobb beruhá-
zásaként átadtuk az általános iskola felújított épü-
leteit. Befejeződött a volt katolikus plébánia felújí-
tása, a beruházásnak köszönhetően a családsegítő
szolgálat munkatársai és a segítségre szoruló lakos
társaink birtokba vehették a megfelelő munkakö-
rülményeket biztosító épületet. Megújult a városhá-
za, a volt orvosi rendelő, továbbá településközpon-
tunknak a postától könyvtárig terjedő szakasza. Új
mikrobuszt vásároltunk, megkezdődött a ravatalo-
zó külső felújítása. A 20x40 méteres műfüves lab-
darúgó pálya építése folyamatban van, amelyet a
sportszerető körösladányiak 2012. június 30-ig bir-
tokba is vehetnek. Az előzetes ütemtervnek megfe-
lelően haladnak a szennyvízcsatorna hálózat 2.
(befejező) ütemének, és az új szennyvíztisztító te-
lep megvalósításának a munkálatai. A beruházás
megvalósításához 2011. november 30-án,
1.702.310.174,- Ft támogatást ítéltek meg, így an-

nak 2014-ben történő átadása továbbra is reálisnak
tűnik. A megnyert támogatási összeg egyben köte-
lezettséget is jelent arra, hogy az elkövetkező két
év egyik legfontosabb feladatát, Körösladány eddigi
legnagyobb értékű beruházását sikeresen lebonyo-
lítsuk. Úgy érzem a mögöttünk hagyott esztendő-
ben intézményeink az átszervezések és a takarékos
gazdálkodás mellett is a már megszokott, magas
színvonalon látták el egyre bővülő feladataikat. Ci-
vil szervezeteink 2011-ben - a korábban tapasztalt
lelkesedéssel és eredményességgel - végezték sok-
oldalú vállalásaikat, feladataikat. Kivétel nélkül tar-

talmas és eredményes évet
zárhatnak. Sikereikhez gratu-
lálunk, munkájukra, feladat-
vállalásukra, hozzáállásukra
a továbbiakban is építünk!
Büszkék lehetünk az általá-
nos iskola országos, és térsé-
gi versenyeken, vetélkedő-
kön sikeresen szerepelő ta-
nulóira és felkészítő pedagó-
gusaikra. Városunk ebben az
évben is megtartotta hagyo-
mányos rendezvényeit, ame-
lyek felkelthették lakosaink
érdeklődését, és hazavonzot-
ták elszármazottjainkat és
Körösladány barátainak né-

pes táborát. Szándékunk, hogy mind a Körösladányi
Napokat, mind a többi - közösség által kedvelt ha-
gyományos programunkat a jövőben is megtartjuk.
Körösladány múltjáról sem feledkeztünk meg. Meg-
emlékeztünk a 200 éve született, Körösladányban
nyugvó Báró Wenckheim Béláról, aki egykoron
(1875-ben) hazánk miniszterelnöke volt, továbbá a
Körösladány Posztumusz Díszpolgára címmel első-
ként elismert Gróf Meran Jánosról, születésének 90.
évfordulóján. Közadakozás segítségével sikerült
felújítani a Tüköry-emlékművet.

Jövőre lesz 300 éve, hogy a több mint hét-
ezer éve lakott településünkön elődeink végleg le-
telepedtek. Ugyancsak jövőre immár 5 éve lesz,
hogy településünk városi címet kapott. Ezen évfor-
dulókra és a további ünnepségekre már most ké-
szülünk.

Bízom abban, hogy az itt élő és az elszár-
mazott körösladányi lakosok, akik szívükön viselik
városunk sorsát, jóleső érzéssel nyugtázzák annak
fejlődését, szépülését. Hiszem, hogy a jövőben is
- lehetőségeikhez mérten- segítik céljaink elérését!

Tisztelt Lakostársaim!
Kívánom, hogy az ünnep teljen szeretetben,

békességben szeretteik, barátaik körében! Segítse
Önöket igazi pihenéshez, testi és lelki feltöltődés-
hez! Járuljon hozzá egy új esztendő egészséges és
lendületes kezdéséhez!

Körösladány Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének nevében valamennyi körösladányi
lakosnak boldog karácsonyt és sikerekben, egész-
ségben gazdag boldog új évet kívánok!

Tisztelettel: Kardos Károly
polgármester

Visszatekintés - Ez volt 2011.
Írta: Kardos Károly polgármester



Körösladány városközpontjának
felújítása

DAOP—5.1.2/B-09-2009-0005

Körösladány Város Önkormányzatának pályáza-
tát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Dél-Alföldi Regi-
onális Operatív program keretében 76.636.651.- Ft tá-
mogatásban részesítette.
A megvalósítás kezdete: 2010. 05. 01.
A beruházás befejezése: 2011. 12. 31.
A településközpont felújítása már 2000-ben elkezdő-
dött önerőből a művelődési ház előtti téren, majd 2006.
évben folytatódott a Petőfi tér túloldalán kiépült 1.500
m² térburkolattal. A jelen pályázatban tervezett beru-
házás során újabb 1.869 m² térburkolat került felújí-
tásra. Elhelyezésre került továbbá 100 db kerékpártá-
roló, 21 db pad és kandeláberek. A parkosítás és a zöld-
terület 2.150 m²-en újult meg.

A polgármesteri hivatal épületének külső felújí-
tása 414 m² hőszigetelő rendszer elhelyezésével,
840 m² tetőfelújítással és 37 db. nyílászáró cseréjével
valósult meg. A volt orvosi rendelő is megújult, ahol
jelenleg a rendőrség, továbbá a polgárőrség és 2 üz-
lethelység működik. Az épület felújítása 276 m² hőszi-
getelő rendszerrel, 552 m² tetőfelújítással és 23 db
nyílászáró cseréjével valósult meg, valamint a födém
veszélyes részeit is felújították. A központi fekvésű
épület megújulása elengedhetetlenül szükséges volt a
közbiztonság színvonalának fenntartásához, gazdaság-
élénkítő hatása pedig a két vállalkozás megtartása mi-
att volt fontos településünknek.

A település központját 4 db térfigyelő kamerával
láttuk el, a közbiztonság fokozása és a rongálások
megelőzése érdekében.
A köztemető ravatalozó épületénél 300 m² parkoló,
valamint tűzcsap készült.
Jelenlegi pályázatunkkal egységessé váltak az eddig
megvalósított fejlesztéseink. Szorosan kapcsolódik a
közösségi közlekedés fejlesztése pályázati felhívásra
benyújtott építési pályázatunkhoz, ami a település köz-
pontjában lévő buszvárók építését, akadálymentes ki-
alakítását tartalmazta. Az önkormányzat elnyert pályá-
zatai közt szerepelt az iskola felújítása, az új óvoda
építése, valamint a művelődési ház felújítása is. Ezen
pályázatok a városi örökség pályázatunkat teszik
komplexé, mivel ezen intézmények a felújított központ-
ból érhetőek el.

A városközpont évről-évre ismétlődő, jelentős
rendezvényeknek is otthont ad. Az itt megforduló ven-
dégek – köztük a Körösladányból elszármazottak, de
jelentős számban külföldi üzletemberek is, a Henkel és
más helyi cégek partnerei, menedzserei - számára a
szép környezet egy sikeres település képét adja, ahol
érdemes beruházni, letelepedni.

Támogató:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Cím: 1077 Budapest
Wesselényi út 20-22. Telefon: +36-1-474-9180
E-mail: nfu@nfu.gov.hu Internet: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
DAOP KSZ Pályázatkezelési és Tervezési Igazgatóság
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Internet: www.darfu.hu

Körösladány Wenckheim Béla út 1. sz.
alatti épület felújítása és átalakítása
gyermekjóléti komplex szolgáltatást

nyújtó intézménnyé

DAOP-4.1.3/D-2F-2009-0013

Körösladány Város Önkormányzata pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-Alföldi Regionális
Operatív program keretében 102.627.158,- Ft támoga-
tásban részesítette. A megvalósítás helyszíne:
Körösladány Wenckheim út 1.
A megvalósítás kezdete: 2010. 05. 01.
A beruházás befejezése: 2011. 12. 31.

A projekt egy komplex fejlesztés eredményekép-
pen Körösladány városában bevezeti az utcai szociális
munkát, az időszakos gyermekfelügyelet, a csellengők
speciális segítését. A családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat magasabb szintű ellátását tervezzük. A régi
parókia épületét a szakmai elvárásoknak megfelelően
felújítva egy funkcióját vesztett épületet hasznosítunk,
felszereljük, komplex akadálymentesítést végzünk.
A megvalósult fejlesztéssel egy, az 1800-as évek első
felében épített patinás épületet mentettünk meg a
pusztulástól. A város központjában, gyönyörű termé-
szeti környezetben a városkép meghatározó épülete
lett. Az új, 300 m²–es intézményben 7 helyiségben kor-
szerű, méltó körülmények között láthatja el feladatait a
szolgálat.

Megvalósításra kerültek: gyerekjóléti és családsegítő
interjúszobák, váró- és fejlesztőszoba, tárgyaló, sza-
badidős klubhelyiség a csellengő gyerekek programjai-
nak szervezéséhez, a kiscsoportos és egyéni beszélge-
tésekhez, a pszichológus részére megfelelő helyiség.
A település közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepci-

ójában szereplő gyermekvédelmi előírásokat igyek-
szünk megvalósítani, hogy megelőzzük az éjszakázó,
bandázó kiskorúak, fiatalkorúak alkoholizálását és az
ebből eredő konfliktusokat.
A rekonstrukció után az épület lehetőséget nyújt a
komplex fejlesztő program végrehajtására, a nagyobb
létszám ellátására, mellyel emelkedik az ellátás színvo-
nala.

Támogató:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest
Wesselényi út 20-22.
Telefon: +36-1-474-9180
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Internet: www.nfu.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



„A tehetség olyasmi, amit feltalálunk, és nem felfedezünk.
Az, aminek egyik vagy másik társadalom akarja, hogy le-
gyen, és ezért az egyes társadalmak igénye szerint időről
időre változik a fogalom. Ha a tehetség definíciója hasz-
nálható, akkor ez kedvező következményekkel jár mind a
társadalom, mind az egyén számára. Ha a definíció nem
eléggé hasznavehető, akkor értékes tehetségek vesznek
el, és kevéssé értékeseknek jut támogatás, bátorítás.
Ezért fontos megértenünk, hogy mit jelent számunkra és
mások számára a tehetség fogalma.”

(Sternberg és Davidson)

A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 3.4.3
pályázat keretében 17.221.603.-Ft forintos támogatást nyertünk
az iskolai tehetséggondozó programunk megszervezésére. A más-
fél év alatt (2010.02.01.-2011.07.31.) sok színes programot valósí-
tottunk meg, és az iskolai tehetséggondozó programunkat rend-
szerbe foglaltuk. A program nyitókonferenciáját 2010. május 4-én
tartottuk, ahol Rajnai Gábor beszélt a magyar tehetséggondozás
helyzetéről, és a tehetségpontok hálózatáról. A pályázatunk és a
program 3 fő pillérre épül. Fő bázisát az iskolában kiépített tehet-
séggondozó foglalkozások rendszere képezi. A foglakozásokat 1 -
2., 3 – 4., 5 – 6. és 7 – 8. évfolyamokon külön szerveztük két-két
csoportban. Lehetőséget szerettünk volna biztosítani mind a hu-
mán, mind a reál érdeklődésű tanulóknak képességeik kibontakoz-
tatására, a versenyekre való felkészülésükre. Hetente egyszer
minden korosztálynak, minden érdeklődési területen tartottunk
foglalkozást. Ezeken az órákon sokat játszottak a gyerekek, illetve
közösen készültek a különböző tanulmányi versenyekre. A máso-
dik pillér a tanulmányi versenyeinket tartalmazta. Ezeket a verse-
nyeket kistérségi versenyekként hirdettük meg, de a második év-
ben már az egész megye területéről érkeztek versenyzők. Ezeknek
a versenyeknek már volt előzménye is. Az első tanulmányi verse-
nyünk, a „Sárrét legjobb történészei” már több évtizedes múltra
tekint vissza. Ez a verseny elsősorban csapatverseny, minden isko-
lából évfolyamonként háromfős csapatok érkeznek, amely csapa-
tokat több fordulós levelezős verseny alapján válogatnak ki. 2010-
ben 7 iskolából 26 csapat versenyzett, és a Bucsai II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola versenyzői nyerték meg a csapatversenyt. A
2011-ben tartott versenyen 8 iskolából 30 csapat nevezett. Érkez-
tek még csapatok Békéscsabáról, Füzesgyarmatról, Dévaványáról,
Köröstarcsáról, Szarvasról, Szeghalomról. Ebben a tanévben a
szeghalmi gyerekek bizonyultak a „Sárrét legjobb történészeinek”.
Szintén régóta, nagy sikerrel szerveztük meg a „Sárrét kis mate-
matikusa” versenyünket is. 2010-ben hét, 2011-ben már kilenc
településről érkeztek gyerekek. Ekkor 70 ötödik és hatodik osztá-
lyos mérte össze tudását. A gyerekek önállóan oldották meg a
feladatokat, és az egyéni eredmények összegzése alapján alakul ki
a végeredmény. A versenyen mezőberényi, bucsai, békéscsabai,
dévaványai, füzesgyarmati, békési, vésztői, szarvasi és a
körösladányi tanulók vetélkedtek. Az eredményhirdetésig a gyere-
kek közösségépítő, és önismereti játékokon vettek részt. 2010 –
ben a mezőberényi, 2011-ben a szarvasi iskolások vitték el a ku-
pát.

A pályázat adta lehetőségként két új, hiánypótló versenyt
szerveztünk, a „Sárrét kis nyelvésze” és a „Sárrét kis természettu-
dósai” elnevezésű versenyeinket. A „Sárrét kis nyelvésze” versenyt
5 – 6. osztályosoknak szerveztük, ahol játékos nyelvi feladatokkal
kellett megbirkózni a versenyzőknek. A versenyt a matematika
versenyhez hasonló rendszerben szerveztük, egyéni feladatmegol-
dás alapján, egyéni és csapatértékelés. 2010-ben a körösladányi,
2011-ben a szeghalmi iskola tanulói szerepeltek a legjobban.
Nagy sikerrel zajlott le a 7 – 8. évfolyamos tanulóknak tartott
„Sárrét kis természettudósai” versenyünk is, amely három részből
állt. Az első részben valamilyen kreatív feladatot kell megoldani, a
másodikban elméleti tudásukról kellett számot adniuk, majd egy

problémát kellett körbejárni és megoldási lehetőségeket keresni. .
2010-ben a békéscsabaiak, 2011-ben pedig a körösladányi gyere-
kek lettek a legjobb természettudósok.
Minden versenyen értékes és hasznos jutalmakat kaptak a nyerte-
sek.

A harmadik pillért a tehetségnapok alkotják, amelyeknek a
célja, hogy a térségben élő tehetséges gyerekek ne csak verseny
helyzetben találkozzanak egymással, hanem a szabadidejük hasz-
nos eltöltése közben is. Három ilyen találkozó volt. Egyet a humán
érdeklődésű, egyet a természettudományok iránt érdeklődő és
egyet pedig a matematikában tehetséges gyerekeknek tartottunk.
2010. május 29-én, az első ilyen tehetségnapon matematikában.
Dr. Pósa Lajos matematikai olimpiai bajnok jött el hozzánk tanítvá-
nyaival és tartottak 60 felső tagozatosnak foglalkozást. Az egész
napos foglalkozást a gyerekek a fáradságos munka ellenére na-
gyon élvezték. Rengeteg feladványt oldottak meg, matematikai
játékokat próbálhattak ki, és munkájukat csokival jutalmazták a
foglalkozások vezetői. A kísérő pedagógusok és szülők is lehető-
séget kaptak arra, hogy megtekintsék a foglalkozásokat.
A természettudományos tehetségnapunkat a következő év tava-
szán, 2011. április 29-én rendeztük meg. Ez alkalommal is több
színes programot kínáltunk a résztvevőknek. Akadályversenyt ren-
deztünk, fizikai kísérleteket mutattak be a Budapesti Csodák Palo-
tája Öveges terem munkatársai. Az orosházi robotika szakkör diák-
jai is nagy sikerrel mutatkoztak be.

2011. június 3-án területi humán tehetségnapot szerveztek
a magyar szakos tanárok, melyen 29 tanuló vett részt. A program,
a Füzes TV munkatársainak bemutatójával kezdődött. Benke Éva
és Fábián Laura bemutatták azokat az eszközöket és technikákat,
amelyeket a tévések az élő adások sugárzásánál használnak. Nagy
élmény volt a gyerekek számára egy igazi kamera működtetése,
melynek képét a keverőasztalon is láthatták. Mások a vágóaszta-
lon videoklipet készítettek fotók és zene felhasználásával. A szünet
után a békéscsabai Jókai Színház színész-rendezője, Czitor Attila
tartott a tanulóknak rendhagyó irodalom-dráma órát. A gyerekek
megismerkedtek olyan gyakorlatokkal, amelyek a színészmester-
ségre tanítanak, készítenek fel. Az óra második felében egy mesés
történetet találtak ki közösen a résztvevők, amelyet párhuzamosan
dramatizáltak is, természetesen váltott szereposztásban. Így mind
a 29 gyerek szerző is, szereplő is lehetett. A napot újra a tévé
munkatársai folytatták, ennek köszönhetően a „kamerás” gyerekek
most a vágóasztalhoz ülhettek, és fordítva: a „vágók” kamerázhat-
tak. Befejezésként közösen tekintették meg az elkészült
videoklipeket.

A pályázat keretében pedagógusaink is lehetőséget kaptak,
hogy tehetséggondozással kapcsolatos képzéseken vegyenek
részt. Iskolánkból 15 fő pedagógus részére szerveztünk 3x10 órás
képzést, a tehetség definíciói és fajtái, tehetséggondozó progra-
mok szervezése, és a tehetséges tanulók személyiségfejlesztése
témakörében.

A 2011. június 28-án tartott záró konferencián többek kö-
zött Gyarmathy Éva pszichológus tartott előadást a sajátos nevelé-
si igényű tehetséges gyerekekről. Rajnai Gábor beszámolt az ér-
deklődőknek a tehetséggondozás lehetséges jövőjéről, illetve isko-
lánk is bemutatta milyen eredményeket ért el a másfél év alatt.
A programok megvalósításán dolgozó 19 pedagógus feladata az
iskolai tehetséggondozás. A tehetségek ellátásában a kiemelkedő
képességek azonosítását, a másságból adódó problémák kezelé-
sét, a pedagógusok szemléletváltozását, szakmai-módszertani
tudásuk gazdagítását tartottuk fontosnak.

„Mert minden magyar gyermek fontos: a tehetséges is.”

Szabadosné Füri Éva Kissné Kovács Anna
projektmenedzser szakmai vezető

„Eszterlánc” – Álmodjunk egy nagyot! –Tüköry-s tehetséggondozás



Tájékozató
a BURSA HUNGARICA
2012. ÉVI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATOKRÓL

Körösladány Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének Szociális Bizottsága a 17/2000.
(XII.28) helyi rendelet 3.§. (1) bekezdésben biz-
tosított jogkörében eljárva, valamint a 15/2005.
(IX.13.) sz. rendelete alapján az alábbi felsőokta-
tási intézményben tanulók részére 10 hónapra,
azaz két egymást követő tanulmányi félévre
havi 3.000-, Ft támogatást biztosít:

1./ Varga Árpád Batthyány út 50.
2./ Kamuti Mariann Béke utca 2.
3./ Gurmai Tünde Kinizsi út 23.
4./ Sánta Anett Széchenyi út 8/1.
5./ Kardos Margit Árpád út 15.
6./ Szabó Szandra Arany János út 9.
7./ Egri Erzsébet Éva Rákóczi út 5.
8./ Szepesi Katalin Damjanich út 20/1.
9./ Kajó Anna Akácfa út 56.

10./ Bak Krisztián Batthyány út 74/2.
11./ Papp Judit Nadányi út 21.
12./ Lovas Réka Esze T. út 14.
13./ Török Tibor Tüköry L. út 39.
14./ Babecz Klaudia Bem út 8.
15./ Bak Eleonóra Batthyány út 80.
16./ Varga Gabriella Jókai út 43.

Tájékozató

Körösladány Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 3/2008.(II.13). sz. rendelettel mó-
dosított 2/2007.(II.15). sz. önkormányzati rende-
letben módosított jogkörében eljárva a helyi ön-
szerveződő közösségek pénzügyi támogatását
2011. II. félévében az alábbiak szerint határozza
meg.
(Civil szervezet/ pénzbeli támogatás/autóbusz km)

- Nadányi Hagyományőrző és Vívó Egyesület
50.000.-Ft,

- Őszikék Nyugdíjas Klub 50.000.-Ft,
- Körös Művészeti Egyesület (mazsorett)

20.000.-Ft és 500 km,
- Gondtalan Gyermekkor Alapítvány 50.000.-Ft ,
- Körös Művészeti Egyesület (citera) 50.000.-Ft,
- Shensi Sport Egyesület 50.000.-Ft,
- Körösnadányi Nadányi Társaság 50.000.-Ft,
- Körös Gyöngyei Alapítvány

50.000.-Ft, és 800 km,
- Nagycsaládosok Egyesülete 60.000.-Ft,
- Kultur Porta Értékmentő Alapítvány 20.000.-Ft ,
- Boszorkányos Kézügyesség Tanoda 20.000.-Ft ,
- Városszépítő Egyesület 50.000.-Ft, és 1.000 km,
- Aranyketrec Alapítvány 1.400 km,
- Vöröskereszt helyi szerve 60.000.-Ft,
- Fülemüle Népdalkör 40.000.-Ft, és 500 km,
- Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja 60.000.-Ft.

ISKOLAI HÍREK

- Október 18-án Horváth Zoltánné Gróf Meran János szü-
letésének 90. évfordulóján rendkívüli történelemórát tar-
tott a felsős évfolyamoknak.

- Október utolsó hétvégéjén Pécsett rendezték meg az
Országos Junior Bajnokságot, melyen iskolánk tanulója,
Beinschródt Tibor Márk és táncpartnere, Dávid Adrienn
mind standard, mind latin amerikai táncokból országos
bajnokok lettek. Ezzel az eredménnyel egy osztállyal fel-
jebb léptek.

- November 9-én szervezte meg iskolánk a takarékossági
vetélkedőt, melynek célja, hogy felhívja a gyerekek figyel-
mét a pazarlás, a túlzott energiafogyasztás veszélyeire, és
rávezesse őket a takarékosság lehetőségeire. A felsős év-
folyamokon minden osztályból egy csapat vett részt.
Az 5-6 évfolyam győztese: 5. a. osztály (Széll Petra, Balog
Mihály, Török Diána)
7-8 évfolyam győztese: 8. b. osztály (Mészáros Richárd,
Dorszki Márk, Túri Balázs )

-November 17-én az általános iskola - a sokéves hagyo-
mányoknak megfelelően - pályaválasztási börzét tartott
végzőseinek, az iskolaválasztást segítendő. „Merre indul-
jak? Mit válasszak?” Az iskola összevonások, és az új kép-
zési rendszerek megjelenése tovább nehezíti a döntést. A
börzén szülők és gyermekeik a kötetlen beszélgetés során
tájékoztatást kaphattak a középiskolák képviselőitől. A
rendezvényen 14 középiskola 22 pedagógusa válaszolt a
170 megjelent érdeklődő kérdéseire. A programot a bé-
késcsabai Premier Művészeti Szakközépiskola diákjainak
fellépése színesítette.

- November 21-én, a gyermekjogok világnapja alkalmá-
ból a DÖK-ös (diákönkormányzat) diákjaink (Balog Mi-
hály, Tóth Alexa, Szarka Emese, Babecz Dominika, Szat-
mári Fanni) részt vettek a Békéscsabán ez alkalomból
szervezett vetélkedőn, ahol eredményesen szerepeltek.

- November 23-án iskolánk 7-8-os emelt angolosai közül
több tanuló látogatást tett a Békéscsabai Belvárosi Gim-
názium idegennyelvi napján. A vetélkedő során megismer-
kedhettek az iskola épületével és tanáraival, továbbá an-
golnyelv-tudásukat is hasznosíthatták.

- A november 29. és december 3. közötti hét az egészség-
nevelés jegyében zajlott. Ennek keretében tanulóink tea-
délutánon, különféle előadásokon, szellemi- és sportvetél-
kedőkön vehettek részt. A hetet egy egészségvásár zárta,
amin a felső évfolyamosok standokon mutathatták be
mindazt, ami szerintük az egészséges életmóddal kapcso-
latos.

- Az általános iskola az idei tanévben szeretné a szabad-
idős programok sorába visszaemelni a korábban nagy ha-
gyományokkal rendelkező természetjárást, túrázást. Sze-
retnénk ráébreszteni tanulóikat a természet szépségére,
értékeire, megismertetni velük környezetünk flóráját és
faunáját, felelevenítve a történelmi eseményeket, hagyo-
mányokat. Terveink szerint az év folyamán nyolc alkalom-
mal szervezünk gyalogtúrákat, kerékpáros kiránduláso-
kat.

Néma-Lakatos Marianna



20 ÉVES A NÉPDALKÖR

Nagysikerű rendezvénnyel ünnepelte megalakulásá-
nak 20. évfordulóját a Körösladányi Fülemüle Népdalkör. A
csoport immár két évtizede folytatja népzenei kultúránk
továbbörökítését. Elkötelezettje a népzene, a népi ének, a
népi kultúra, a népmesék továbbadásában, mind a fellépé-
sekkor, mind magánéletükben. A „Fülemülék” életkora a 7
évestől a 85. életévét betöltő, örökifjú korig terjed. Bizony,
egy ilyen széles kort reprezentáló, 4 generációt összetartó
csoport életében nagyon nehéz az egységesség szellemisé-
gét fenntartani. Mindannyian tudják, hogy az eltelt évek
alatt akár a csoportot, de főként az egyéneket számtalan
öröm és fájdalom érte. Tagadhatatlan, hogy nemcsak a
Fülemülék összetartó közössége, hanem az együtténeklés,
a lelket gyógyító, felszabadult éneklés is segítette őket a
nehézségek leküzdésében. Azt, hogy a munkájukat jól csi-
nálják, a szakma már számtalanszor elismerte. Körös-
ladány Város Önkormányzatának kitüntetését is megkap-
ták. Az elismerést azonban a lakosoktól is várják, mert
nem az Arany Páva Nagydíj a legfontosabb a számukra,
hanem az is, hogy a népdalkör tagjainak barátai, ismerősei,
azok gyermekei és unokái is kíváncsi érdeklődéssel hallgas-
sák meg őket a fellépéseken.

Néhány adat az elmúlt időszakról: 1991-ben 25 fő alapítot-
ta a dalkört Turbucz Zoltán ének-zene tanár vezetésével.
Közülük azonban 12-en már az égi kórusban énekelnek.
1994. decemberétől a csoport művészeti vezetését Marton
Lászlóné pedagógus vette át. Ez idő alatt közel száz arany,
kiváló, nívó,kiemelt nívó és Arany páva elismeréssel díjaz-
ták munkájukat. Legutóbb november 12-én három arany,
és egy Arany páva díjjal gazdagodtak, s a Kádár Ferenc
emlékversenyen a két első helyezést kaptak.
A 20. évforduló megünneplésére november 26-án került sor
a művelődési házban. A rendezvényen a Fülemülék megle-
petéscsokrok ősbemutatóival szórakoztatták a vendégeket.
Ezután a tagok és a sok-sok éve támogató személyek, vál-
lalkozók számára emlékplakettek átadására került sor.
Az eseményen a vésztői, a szeghalmi, a biharnagybajomi, a
füzesgyarmati és a kartali népzenei műhelyek csoportjai is
műsorral kedveskedtek. A közel 200 résztvevő elismerő
szavai bizonyára újabb sikerekre ösztönzik a népdalkör
vezetését és tagjait.

A rendezvény fő támogatói:
- Körösladány Város Önkormányzata,
- Általános Művelődési Központ - Művelődési ház ,
- Református egyház presbitériuma,
- Kardos Károly polgármester,
- Dr. Pelcsinszki Boleszláv alpolgármester
- Kovács Imre önkormányzati képviselő
- META-Vasipari Kft.

Köszönet a véradásért

Az év folyamán négy alkalommal került sor vér-
adásra Körösladányban, melyen összesen 208 fő jelent
meg. (Átlag 52 fő.) Közülük 10 új véradó nyújtotta kar-
ját. Alkalmanként egy véradótól 0,45 l vért vesznek, ami
összességében 93,6 l vért jelent. Egy véradó egy alka-
lommal három ember életét menthette meg, tehát a
Körösladányi véradók 629 ember életét menthették meg
2011-ben. Amit tettek óriási érték, anyagiakban nem
lehet kifejezni. Hálásan köszönjük valamennyiük önzet-
len segítségét. A helyi Vöröskereszt Alapszervezet a
szervezett véradások alkalmával megvendégeli a vér-
adókat. A megyei Vöröskereszt Szervezet a Területi
Szervezetén keresztül a 10–20–30–40–50–60–70-
szeres véradóknak oklevél és nagyon szerény ajándék
adományozásával is megköszöni emberségét. A véradó-
állomás szintén jelképes ajándékkal köszöni meg a vér-
adást minden alkalommal.

Szeretnénk közzétenni a 2011-ben kitüntetett
véradóink névsorát és ezúton kívánunk nekik és vala-
mennyi véradónak nagyon jó egészséget, békés, boldog
ünnepeket kívánunk. A jövőben is szeretettel, és meg-
becsüléssel várjuk őket .
A KITÜNTETETTEK NÉVSORA:
10-szeres véradásért:
Nemes László, Makra Lajosné, Kaszai László, Komróczki
Sándor, Perle Istvánné, Szabó Sándor, Szitás Tímea,
Turbuczné Antal Aranka, Vecsernyés Attila.
20-szoros véradásért:
Kiss Ferenc, Rudner László, Tasi Sándor.
30-szoros véradásért:
Nagy Károly, Sípos Ferenc, Tarsoly Sándor,
Turbucz Zoltán (Jókai út).
40-szeres véradásért:
Makra Ferencné, Tóth Dezsőné.
50-szeres véradásért:
Bödök Kálmán, Papp György, Szitás Imre.
60-szoros véradásért Madarász Miklós, Tasi László,
Turbucz Zoltán (Kossuth út).
70-szeres véradásért:
Bak Sándor.

Köszönettel:
Ombodi Mihályné
véradás szervező

Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért Alapítványt! Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában. Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben
visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális
zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi
címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55



Ady Endre: Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,

De jó volna ünnepelni
Odahaza.

De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen -

Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,

De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,

Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,

Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent
És egymást szeretni...

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság

Szállna a világra...

Csak röviden…

Október 1-én a „békési országút”-ként is ismert
földúton kerékpároztunk a Bodoki Károly Vízügyi Mú-
zeumhoz, majd az 1980-as gátszakadás helyét és az
ott emelt emlékművet kerestük fel. A több, mint 30
km-es kerékpártúrán 25 tanulónk és Kálmán János
igazgató úr mellett részt vett Kissné Kovács Anna,
Szabóné Gombos Orsolya és Kiss Károly pedagógu-
sok, illetve bekapcsolódott néhány szülő is. Második
alkalommal október 29-én keltünk útra. A csapatot ez
alkalommal elkísérte Holóka Demeter Péter önkor-
mányzati képviselő is. A „Körös-körül 70” kerékpáros
teljesítménytúra első felét jártuk be. A túra során
megtekinthettük az egyébként látogatók elől elzárt,
helyreállítás alatt álló fáspusztai Wenckheim-
vadászkastélyt, valamint megemlékeztünk az I. világ-
háborúban elesett katonákról. E látogatással szeret-
tük volna újra köztudatba emelni a tiszteletükre
emelt emlékművet. Album: http://t7.hu/nst

Zöldülj! Fordulj! a házban

A hétköznapok takarékos és környezetbarát meg-
oldásaival ismerkedtek meg a látogatók a Körösök Völ-
gye Látogatóközpont 2 hetes interaktív kiállításán, Bé-
késcsabán. A tudatos vásárlásra, felelős fogyasztásra,
energia- és víztakarékos életmódra ösztönző rendezvény
az Európai Hulladékmegelőzési Héthez csatlakozva a
megelőzésre koncentrált. A 950 fő látogató zöld műhely-
vezetők segítségével ismerkedett a környezetbarát véd-
jegyekkel, a napelemes játékokkal, a környezetbarát
tisztítószerekkel. Fogyasztásmérők segítségével mutat-
tuk be a takarékos LED-izzó, a kompakt fénycső és ha-
gyományos izzó tulajdonságait, elmeséltük tapasztalata-
inkat a mosószódával, mosódióval és a háziszappanokkal
kapcsolatban. Kiderült, miért fontos már vásárláskor
tudatos döntéseket hozni.
A látványos és formabontó Ökoszatyor Kiállítás Kecske-
métről érkezett hozzánk. Textilből, papírból, hulladékok-
ból varrt pályamunkák hívták fel a figyelmet arra, hogy
vásárláskor vigyünk magunkkal vászonszatyrot és ne
fogadjuk el a műanyagot. A szelektív hulladékgyűjtés
napi gyakorlására ösztönöztünk a Hulladékból Termék
Kiállításon, itt játékosan szelektáltunk és újrapapírt me-
rítettünk.
Hétvégi családi napunk előadása az alternatív fűtési
megoldásokról, a zöld otthon kialakításáról, a nyílászá-
rók házi szigeteléséről, az energiatakarékosság jegyében
zajlott. A hangulatos programban sok családnak kínált
újrahasznosító ötleteket a ReKreatív kézműves műhely
és a HaCuKa varroda.
Közeledünk a KEOP-6.1.0/B/09-2010-0063 azonosítási
számú „Zöldülj! Fordulj! komplex szemléletformáló prog-
ramsorozat a Körösök Völgyében” projekt zárásához.
Hamarosan kiderül, ki viszi haza az "Ökotudatos kupát",
hiszen iskolás és óvodás csapatok ökotudatos vetélkedő
keretében ismerkednek a felelős életmód alapjaival. Igaz
a Békéscsabáról induló programsorozat hamarosan zá-
rul, de ezzel nem ér véget egyesületünk szemléletformá-
ló tevékenysége. Egyre több település, civil szervezet
érdeklődik a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Zöl-
dülj! Fordulj! vándorkiállítása iránt, mely elutazik part-
ner településeinkre, majd tavasszal bemutatkozik Kecs-
keméten és Gödön is. Hírét visszük annak, hogy a Körö-
sök völgyében élők számára fontos a fenntartható, taka-
rékos és környezettudatos életmód elterjedése.

Köszönettel:
Ombodi Mihályné



ISTENTISZTELETEK IDŐPONTJAI

„Üdvözítő született ma nektek,aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában.” (Lukács 2.11)
Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családtagjait ün-
nepi alkalmainkra:
Református egyház:
- december 18-án, advent 4. vasárnapján

15.00 órakor adventi gyertyagyújtás a művelődési
házban

- december 24-én, szombaton 15.00 órakor
karácsonyi istentisztelet a templomban, ahol az
általános iskola színjátszósai karácsonyi műsort
adnak elő.

- december 25-én, vasárnap 10.00 órakor úrvacso-
rás karácsonyi istentisztelet a templomban.

- december 26-án, hétfőn 10.00 órakor
karácsonyi istentisztelet a gyülekezeti teremben.

- december 31-én szombaton 14.00 órakor
óévi istentisztelet a gyülekezeti teremben.

- 2012. január 1-én, vasárnap 10.00 órakor
Újévi istentisztelet a gyülekezeti teremben.

Katolikus egyház:
- december 24-én szombaton éjféli mise
- december 25-én, vasárnap - 8.00 óra
- december 28, szerdán - 16.00 óra
- december 30-án, pénteken - 16.00 óra
- 2012. január 1-én, (Újév), vasárnap - 8.00 óra.

- 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: 06-30/246-80-82
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,

DÉGÁZ- hibabejelentés: (gázszivárgás):
06/80-820-141 vagy 06-40/822-000
Polgármesteri Hivatal, Körösladány:

66/474-012
Körösladány polgármestere: 66/474-100

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

Tisztelt körösladányi lakosok !

A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
új szolgáltatással, a

KIVÁLTÓ HITEL
konstrukcióval áll minden devizahiteles ügyfél

rendelkezésére. A kedvezményes kamatozású hitellel
megszabadulhatnak az árfolyamkockázat miatt

megemelkedett törlesztő részleteik terhétől.
A teljesség igénye nélkül:

- Fogyasztási- és lakáscélú hitelek folyósításával
segítjük terveik megvalósítását.

- Lakossági- és vállalkozói bankszámlákhoz
kapcsolódóan NetBank, SMS, és bankkártya

szolgáltatással megkönnyíthetik
pénzügyeik rendezését.

Területalapú támogatás előfinanszírozásával
állunk a gazdák rendelkezésére.

Lekötéstől függően többféle betéti formából
választva, biztonságban tudhatják megtakarításaikat

a takarékszövetkezetben.
14 településen, köztük a Körösladányi Kirendeltségen
(Petőfi tér 1.) részletes tájékoztatóval és információ-
val várjuk minden kedves régi és leendő ügyfelünket.

SIKEREKBEN ÉS EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁN VALAMENNYI
ELŐFIZETŐJÉNEK A

VEZETŐSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI.
Körösladány

Dózsa út 21/1.
Telefon: 66/475-494

A közelgő ünnepek alkalmából
minden körösladányi lakosnak

békés, boldog Karácsonyt
és eredményekben gazdag Új Évet kíván :

a Takarékszövetkezet minden dolgozója.


