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KÖRÖSLADÁNYI
HÍRMONDÓ

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit
az

1956-os forradalom
és szabadságharc

55.
évfordulója alkalmából rendezett

városi ünnepségre.

Ideje:
2011. október 23.

(vasárnap), 11.00 óra

Helye:
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház

Program:
- Köszöntőt mond:

Farkas Zoltán
országgyűlési képviselő,

Békés Megye Közgyűlésének elnöke

- Az általános iskola színjátszóinak
ünnepköszöntő műsora

- Koszorúzás az 1956-os szobornál

Mindenkit tisztelettel vár
Körösladány Város Önkormányzata

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk
településünk lakóit a

Halottak napja
alkalmából rendezett megemlékezésre.

Ideje: 2011. október 28.
(péntek), 16.00 óra

Helye: Hősök szobra (Petőfi tér)
Program:

- Beszédet mond:

Kazinczy István
a Helytörténeti Gyűjtemények Háza

gyűjteményvezetője

- A Hősök szobra és a
II. világháborúban elesett körösladányi

áldozatok emlékére állított
emlékmű koszorúzása.

Mindenkit tisztelettel vár
Körösladány Város Önkormányzata



Bár szeptember 23-a „rendes” tanítási nap
volt az iskolában, mégis régen remélt és várt ese-
ményre került sor. Ekkor adták át ünnepélyes kere-
tek között az intézmény felújított épületét.
A DAOP-4.1.2/2F-2f-2 projekt azonosítójú beruhá-

zás kedvezményezettje Körösladány Város Önkor-
mányzata volt. A kivitelezés 2009. 06. 22-én kez-
dődött és 2011. 06. 21-én fejeződött be.
A teljes beruházás
összege (bruttó)
513.537.576.-Ft
volt. A projekt cél-
ja a Tüköry Lajos
Általános Iskola és
Alapfokú Művé-
szetoktatási Intéz-
ményének komp-
lex fejlesztési
programja, a tanu-
lási környezet fel-
tételeinek megte-
remtése volt. Célja
a stagnáló népes-
ségű városunk ok-
tatási infrastruk-
túrájának javítása
a XXI. század zász-
lóshajója program
szellemében - kü-
lönös tekintettel a
halmozottan hát-
rányos helyzetű, és a sajátos nevelést igénylő, to-
vábbá a roma tanulókra; szerves egységben a kap-
csolódó projektekkel -, az IKT bevezetéséhez szük-
séges eszközök beszerzésével, és a pedagógiai
módszertani kultúra fejlesztésével.
A beruházás során megvalósult a gimnázium épüle-
tének teljes felújítása, az étkező bővítése, a tetőtér
kialakítása, a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje.
A konyhán technológiai fejlesztések is történtek, új
eszközök beszerezésre, beépítésre került sor. Nap-
kollektoros használati melegvízellátás is megvaló-
sult. A korábbi, rossz állapotú kazánház épületének
bővítésével, átalakításával új öltözőépület létesült,
melyet szintén napkollektoros használati melegvíz
rendszerrel láttak el. A kastély épülete a műemléki
előírásokat figyelembe véve kívül-belül megújult.
A tornatermi rész elé egy zsibongó épült. A volt
rajzteremben talált értékes falfestéseket rekonst-
ruálták. A beruházással párhuzamosan jelentős
számítástechnikai korszerűsítés is folyt. Ennek
eredményeként 9 tanteremben mára már digitális
tábla működik, és 33 munkaállomással korszerű
számítástechnikai szaktanterem került kialakításra.
A beruházás megvalósításában közreműködők:
- Közbeszerzési tanácsadó

Dr. Varga Imre ügyvédi iroda Békéscsaba,
- Tervezők Bánfi Zsolt, Túri Zoltán,
- Tervellenőrök Csökmei László Erik,

Elektrober Kft., Tóth és Társa Kft.,
- Kivitelező STRABAG-MML Kft., Budapest,
- A beruházás lebonyolítója

Békés – Mérnök Kft. Békéscsaba,

- Projektmenedzsment Bieder-Mider Bt. Szeghalom,
- Könyvvizsgálat KOVERO Békéscsaba,
- Rehabilitációs szakértő Molnár Géza, Budapest,
- Nyilvánosság biztosítás és rendezvényszervezés

Füzestv Kft., Füzesgyarmat.
A korábbi és a jelenlegi állapotok közötti változást
elsősorban az épületet birtokba vevő tanulók és
pedagógusok érzékelik és értékelik, de az avatás

valamennyi meg-
hívottja, köztük a
nyugdíjas peda-
gógusok is elis-
meréssel szóltak
a felújításról, az
intézmény meg-
tekintését köve-
tően.
Az ünnepségen
az iskola vala-
mennyi jelenlegi
tanuló részt vett.
A Himnuszt köve-
tően Kardos Ká-
roly polgármester
beszédében kö-
szönetet mondott
m i n d a z o k n a k ,
akiknek e nagy
jelentőségű beru-
házás előkészíté-
sében és megva-

lósulásában részt vállaltak. Farkas Zoltán, a város,
illetve a választókerület országgyűlési képviselője,
a megyei képviselő-testület elnöke avató beszédé-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő, az élet-
hosszig tartó tanulás szempontjából egyaránt fon-
tos fejlesztést adtak át.
Az átadáson beszédet mondott Kálmán János, az
Általános Művelődési Központ igazgatója, Kovácsné
Szitás Zsuzsanna, a szülői munkaközösség vezetője
és Szatmári Fanni a diákönkormányzat vezetője is.
Azt követően az átadást jelképező nemzeti színű
szalagot a szónokok vágták el, amivel a felújított
intézmény hivatalosan is átadásra került.
Az ünnepség részeként az iskolát megáldotta
Dienes Sándor református lelkész és megszentelte
Kovács Tibor katolikus plébános.
A rendezvény a Szózat eléneklésével fejeződött be.
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HIVATALOSAN IS ÁTADÁSRA KERÜLT A TÜKÖRY LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTOTT ÉPÜLETE



A TÁMOP 3.3.3 pályázat „Eszterlánc-
Egymástól tanulunk” projekt megvalósítását vé-
geztük az elmúlt tanévben iskolánkban. A főpá-
lyázó az intézményünk volt, a sikeres szakmai
munka érdekében konzorciumban dolgoztunk az
óvodával, a cigány kisebbségi önkormányzattal
és a Szegedi Tudományegyetemmel. Az elnyert
30.430.000.- Ft támogatás lehetőséget teremtett
az előző pályázat, a HEFOP 2.1.5B keretében a
hátrányos helyzetű gyerekek iskolai megsegíté-
sére kidolgozott program továbbfejlesztésére, és
valamennyi eddigi EU-s pályázatunk összekap-
csolására. Elkészült az „Eszterlánc-Körösladány
integrációs modell”, mely olyan tanulási-
nevelési-tanítási program működtetését jelenti,
melyben nemcsak a hátrányos helyzetű gyere-
keknek, hanem valamennyi tanulónk számára
biztosítja a fejlődésükhöz szükséges környezetet,
módszereket, eszközöket. Így a lemaradók, a
gyorsabban haladók, a tehetségesek optimálisan
haladhatnak, mert tekintettel vagyunk saját igé-
nyeikre. Természetesen ennek az óriási feladat-
nak a megvalósítására nemcsak a konzorciumi
partnerekkel, hanem a város intézményeivel, civil
szervezeteivel és a szülőkkel is együttműköd-
tünk.

A feladatellátás érdekében az egyetem fel-
adata a szakemberképzés volt. Egy kollégánk
gyakorlatvezető tanár végzettséget szerzett az
egyetemen, öt pedagógust pedig felkészítettek a
hallgatók gyakorlatvezetésére. Az egyetemmel
közvetlen kapcsolatot tartunk annak érdekében,
hogy az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazá-
si lehetőségét megteremtsük, és közösen dolgoz-
hassuk ki a hospitálási szempontokat és konzul-
tációs terveket, melyek a pedagógusképzés szer-
ves részévé válnak. A pedagógia elméleti tudo-
mányával való kapcsolat tantestületünk szakmai
fejlődését is segíti.

A program segítségével kidolgoztuk az in-
tegrációs referencia-intézménnyé válás modell-
jét. Olyan példaértékű gyakorlati tevékenységet
folytatunk, melyet bemutatunk a pályán lévő pe-
dagógusoknak és a pedagógus hallgatóknak. Se-
gítjük más oktatási intézmények együttnevelési
tevékenységét, és gyakorlóhelyet teremtettünk a
Szegedi Tudományegyetemen tanuló pedagógus
hallgatóknak. Együttműködünk a két partnerisko-
lával, a hódmezővásárhelyi Varga Tamás és Klau-
zál Gábor Általános iskolákkal, akik szintén a pá-
lyázat nyertesei voltak.

Fontos feladatunk, hogy a szakmai műhe-
lyekben segítsük a kistérségben és a Dél-alföldi
Régióban dolgozó pedagógusok törekvéseit, hogy
az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód napi
gyakorlatukká váljon a tanteremben. Ennek érde-
kében bemutató foglalkozásokat, szakmai napo-
kat tartunk, és szakmai műhelyeket működtetünk
az érdeklődő pedagógusoknak és intézményveze-
tőknek. Bemutatjuk jó gyakorlatainkat, melyet a

tanítási órákon, szabadidős foglalkozásokon, pro-
jektekben, témahetekben dolgoztunk ki, és hasz-
náljuk az új ismeretszerzési módszereket.

Munkacsoportjaink a tanórán kívüli progra-
mok szervezésén és az egyéni fejlesztési tervek
kidolgozásán, a szakmai műhelyeink az óvoda-
iskola átmenet megkönnyítésén és a tanulás
megtanítása módszereinek továbbfejlesztésén és
alkalmazásán dolgoznak. A cigány kisebbségi ön-
kormányzat tagjainak részvételével a környeze-
tünkkel kapcsolatot tartó csoport feladata a tájé-
koztatás és a dokumentálás volt.
A www.eszterlanceu.hu honlap folyamatos mű-
ködtetésével kihasználjuk az informatika adta
lehetőséget szakmai anyagaink terjesztésére.

A szakemberképzés mellett a minőségi ok-
tatás feltételrendszerének fejlesztésére is töre-
kedtünk. Az óvodában és az iskolában fejlesztő
eszközöket szereztünk be. A felújított emeletes
épület tetőterében olyan konferenciatermet ala-
kítottunk ki, amely mobil bútoraival, technikai
berendezéseivel alkalmas a konzultációk, előadá-
sok szervezésére.
A projektzáró konferencián és az óvoda szakmai
napján elhangzott előadások, a bemutatók a pe-
dagógushallgatók által írt beszámolók, az egye-
tem elektronikus újságjában megjelent cikk, az
iskolába rendszeresen visszatérő kollégák bizo-
nyítják, hogy eredményes munkát végeztünk.
Kiemelkedő eredménye a projektnek, hogy bővült
az intézményünk kapcsolatrendszere olyan isko-
lákkal, akiktől mi is tanulhatunk, kölcsönösen
kicserélhetjük jó gyakorlatainkat. Ezek a kapcso-
latok ma is élnek, részt veszünk egymás rendez-
vényein, versenyein, a kollégák napi kapcsolat-
ban állnak egymással.

A program megvalósításán aktívan dolgozó
28 fő (óvónő, tanító, tanár, kisebbségi képviselő,
egyetemi tanár, gazdasági és adminisztratív
szakember), és a csatlakozó nevelők munkájának
eredménye az is, hogy az elkészült, minősített jó
gyakorlatokkal a következő TÁMOP pályázatra is
előkészítették az intézményt. Ezzel újabb lehető-
séget kapunk a további fejlesztésekre, a felté-
teleink folyamatos erősítésére azért, hogy tanu-
lóink a legjobb nevelést-oktatást kaphassák az
óvodában és az iskolában.

Tiszainé Rudner Judit
projektvezető

Újabb Európai Uniós szakmai pályázat az iskolában



Talán hihetetlen, de immár 20 éve, hogy 1991
augusztusában nemes döntés született a Körösladányi
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. Az intézmény
hagyományőrző műhelyének részeként megalakult a
helyi népdalkör. Annak szakmai vezetésére Turbucz Zol-
tánt kérték fel, majd néhány év múlva őt Marton
Lászlóné követte, akinek azóta is szívügye a népzenei
kultúra továbbörökítése.
1997-ben a népdalkör a helyi önkormányzat támogatá-
sával fellépőruhát kapott, aminek blúzaira és kötényeire
az asszonyok maguk hímezték a méltán híres ladányi
fehér hímzést. Ezt követően a kitartó és lelkes munka a
sikerek sorozatát hozta. Többszörös arany-, illetve
„Arany Páva” díjasok lettek. Rádió- és tv-felvételeken is
szerepeltek. Számos hazai és külföldi fesztiválon, nép-
zenei találkozón vettek részt, ahol maradandó zenei em-
léknyomot hagytak a hallgatóság lelkében. Nevüket a
szakma hamar megismerte, személyes barátságokat
kötöttek neves zenei személyiségekkel is. A népdalkör
naplójában többek között e kedves sorok olvashatók:
„Az Úr Isten jókedvében teremtette Körösladány énekes
pacsirtáit! Öröm volt közöttetek lenni – éltessen és hor-
dozzon benneteket az Isten a tenyerén!
Szeretettel: Budai Ilona 1999. július 21.”
Az együttes „aranyos útját” jelentős erkölcsi és anyagi
támogatásban részesítette a település mindenkori veze-
tése. Külön köszönettel tartoznak néhai Bojti János pol-
gármesternek, Tiszainé Rudner Juditnak, Dr. Pelcsinszki
Boleszlávnak, akik a népzenei kultúra iránti elkötele-
zettségük révén segítették az együttes munkáját.
A népdalkör tevékenységét önkormányzatunk 2003-ban
a „Körösladány Elismerő Oklevél” kitüntetéssel ismerte
el. A Sárrét 100 tagú együttese tagjaként a „Békés me-
gyéért” kitüntető címet is megkapták. A helyi Körös
Művészeti Egyesület tagjaként szoros kapcsolatot ápol-
nak a fiatalabb nemzedékkel, a citerásokkal és tánco-
sokkal.

A serdülőkort kinövő, a nagykorúság kapujába
érkezett együttes számára nagy jelentőséggel bírt a
névválasztás időszaka. Kutakodtak településünk kultu-
rális örökségében, s rátaláltak Petőfi Sándornak arra a
versére, amelyben településünk „vendégmarasztaló”
sártengerét csak a fel-felcsendülő fülemüle ének tudta
feledtetni. Ezért az együttes 2009-től Körösladányi Füle-
müle Népdalkör néven folytatja munkáját. Továbbra is
azt a célt tűzték zászlajukra, hogy dalaikkal, a minden-
napok nehézségeit feledtető öröménekléssel tovább
örökítsék népi kultúránk kincseit, a magyar népdalokat.
Ennek szellemében továbbra is szívesen várják és látják
soraikba a település közösségre vágyó, énekelni szerető
felnőttjeit, gyermekeit 3-tól százéves korig.
Vallják Kodály Zoltán szavait: „Az ének szebbé teszi az
életet.” Ezáltal könnyebben elviselhető a mindennapok
terhe, amit a Jó Isten, vagy az élet görget elénk .

Köszöntsük hát együtt a Körösladányi Fülemüle
Népdalkört, amely november 26-án, szombaton 15.00
órai kezdettel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját
a művelődési ház nagytermében!
Minden kedves támogatót, érdeklődőt szeretettel vár-
nak ünnepi műsoruk megtekintésére.

A Körösladányi Fülemüle Népdalkör vezetősége

Huszadik születésnapjára készül
a Fülemüle Népdalkör

MEGHÍVÓ

Körösladány Város Önkormányzata
és a Szeplőtelen Fogantatás Plébánia

tisztelettel meghívja
Körösladány város polgárait

Gróf Meran János
(1921. október 14.-

1994. november 12.)
Körösladány Posztumusz Díszpolgára

születésének
90. évfordulója

alkalmából tartandó misére.
Helye: Körösladány, katolikus templom

Ideje: 2011. október 18. (kedd), 17.00 óra
A mise keretében Gróf Meran János

életútját méltatja
Kardos Károly polgármester,

munkásságát felidézi Török Zoltán,
a Körösladányi Vadászegyesület elnöke.

A mise után koszorúzás
Gróf Meran János

és felesége sírjánál.

Minden emlékezni kívánót
tisztelettel várunk!

„Hálát adunk Istennek,
hogy a miénk voltál,

még inkább, hogy miénk vagy,
mert ki szeretteink szívében él,
nem hal meg, ő csak távol van,

és mindenki, aki hazatér az Úrhoz,
a családban marad.”



Tájékozató a Bursa Hungarica
Felsőoktatási ösztöndíjról

Körösladány Város Önkormányzatának a 2012.
évre is lehetősége nyílt arra, hogy részt vegyen a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályáza-
ton.
A településen állandó lakcímmel rendelkező, fel-
sőoktatásban résztvevő hallgatói, valamint a fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
a 2012. évre önkormányzati ösztöndíjra pályáz-
hatnak, melynek összege 3.000,- Ft/hó. Ezt az
összeget a Békés Megyei Önkormányzat, valamint
az Oktatási Minisztérium további támogatással
egészíti ki. A támogatások összesen a 6.000-8.000
Ft/ hó/fő összeget érhetik el, a megyei döntéstől
függően. Az ösztöndíj-folyósítás időtartalma a
felsőoktatásban tanulók részére 10 hónap. Kezde-
te 2012. március, befejezése 2012. december. A
felvételizők részére 3x10 hónap, amelynek kezde-
te a 2012/2013. tanév I. féléve.
A pályázati adatlapok a Körösladányi Polgármes-
teri Hivatal 6-os irodájában vehetők át.
Leadási hely ugyanott. Leadási határidő: 2011.
november 14.
A kitöltött pályázati adatlaphoz eredeti hallgatói
jogviszony-igazolást, továbbá kereseti igazoláso-
kat is mellékelni kell.

Tájékozató

A népszámlálásról szóló törvény alapján
2011. októberében népszámlálást tartanak Ma-
gyarországon. 2011. szeptember 27. és 30. kö-
zött mintegy 40.000 számlálóbiztos minden
háztartáshoz eljuttatott egy adatfelvételi cso-
magot, melyen szerepel az összeíró személy
neve, azonosítója és telefonszáma. Ezt felhívva
megtudható a számláló látogatásának pontos
dátuma és ideje.
A számlálást végző személy minden esetben
felmutat egy kék színű számlálóbiztosi igazol-
ványt, mely kizárólag a biztos személyazonos-
ságát igazoló fényképes hatósági igazolvánnyal
együtt érvényes. A zöld számokon lehetőség
van az adatok valódiságának ellenőrzésére is.

A népszámlálás során tisztességtelen
szándékú csalók próbálkozhatnak „hivatalos
személynek” kiadva magukat, majd miután
beengedik őket az ingatlan területére, a tulaj-
donos figyelmét elterelve, jogsértő cselekményt
követhetnek el.

Kérjük a lakosságot, hogy legyenek elővi-
gyázatosak, ellenőrizzék a számlálóbiztosok
igazolványait, és csak azután tegyenek eleget
kötelezettségüknek! Veszély esetén bizalommal
hívják a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es se-
gélyhívó számok valamelyikén.

Rendőrkapitányság, Szeghalom

FELHÍVÁS

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-
testülete legutóbbi ülésén értékelte a 16.
Körösladányi Napokat. A testület többségi határozat-
tal úgy döntött, hogy városunk legnagyobb rendezvé-
nye jövőre, 2012-ben is három napos legyen. Ugyan-
akkor felhatalmazta a szervezőket arra, hogy a
2012. július 6-7-8-i, 17. Körösladányi Napok szom-
bati „főműsorára” tegyen javaslatot.
Ennek alapján, -ahogyan az idei évre kértük, most a
jövő évre is- várjuk településünk lakóinak és az
elszármazottak, azaz a rendezvény leendő résztve-
vőinek javaslatát. A szervezők örömmel vennék, ha
konkrét javaslataikkal, észrevételükkel segítenék
munkájukat. Kérdésük: ki(k) legyen(ek) a szombat
esti fellépő(k), továbbá a többi időponthoz is várják
javaslataikat!?
(Teszik ezt annak ellenére is, hogy a múlt évben alig
néhányan éltek ezzel a lehetőséggel.)
Kérik, hogy javaslataikat, esetleges észrevételeiket
2011. november 15-ig írásban juttassák el a követke-
ző címek egyikére:

muvhaz@korosladany.hu
vagy:

Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
5516. Körösladány Petőfi tér 2.

Körösladány Város Önkormányzata

A ZENE VILÁGNAPJA

Október elseje 1975 óta a Zene Világnapja.
E napon szerte Földünkön rendezvények százezre-
ivel köszöntik azt a csodát, amit zenének neve-
zünk. A Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban
tartott városi rendezvényen előbb Turbucz Zoltán
tanár úr emlékezett és emlékeztetett a zene fon-
tosságára, ezt követően a helyi előadók műsorát
láthatta a népes közönség, akik örömmel tapasz-
talhatták, hogy a fellépők lelkes és magas színvo-
nalú előadással hálálták meg érdeklődésüket.
Elsőként a sok sikert megélt Körösladányi Fülemü-
le Népdalkör műsorát láthatták, majd a tehetsé-
ges Tóth Vivien citerajátéka következett.
A Zöldág Óvoda és Bölcsőde Énekkara ismét bebi-
zonyította, hogy küldetésük van a zene világában.
Az est legnagyobb sikerét Vozár M. Krisztián, az
általános iskola zenetanára aratta, virtuóz billen-
tyűjátékával. A közönség nagy elismeréssel fogad-
ta Szatmári Gergő gitárbemutatóját és az általá-
nos iskola művészetoktatási intézménye ifjúsági
csoportjának, a „Tüköry-Csicsergők”-nek a műso-
rát, akik a közelmúlt és napjaink slágereiből álló
csokrot adtak elő.
A jótékonysági rendezvény elérte célját.
Számot kaphattunk arról, hogy Körösladány a ze-
nei műhelyeknek és az alapfokú művészetoktatási
intézménynek köszönhetően számos lelkes, tehet-
séges zenei előadóval, és nagy számú, a zenét ér-
tő és azt szerető közönséggel rendelkezik.

–s –e



A 297/2010.(XII.8.) sz. képviselő-testületi
határozat (továbbiakban Kth.) Körösladány Város
Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban
KVÖKT) úgy határoz, amennyiben Szociális Felzár-
kóztató Program keretében kiírt pályázat keretében
támogatásban részesül, és megkapja az önkormány-
zat a 10 mill/Ft támogatást, abban az esetben egy
21 személyes autóbuszt kíván beszerezni, és ebben
az esetben a szükséges saját erőt, várhatóan 6 mil-
lió forintot a 2011-es költségvetése terhére biztosí-
tani fogja. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Kar-
dos Károly polgármester. Jelentés: A 21 személyes
autóbuszt július 26.-án megvásárolták.

A 311/2010. (XII.21.) sz. Kth. KVÖKT eluta-
sítja a 7385/2010. ügyiratszámú lakossági kérel-
met, mely az újladányi óvodások központi óvodába
történő beszállításához egy közlekedési eszköz biz-
tosítására irányul. A képviselő-testület javasolja az
érintett szülőknek a menetrendszerinti autóbuszjá-
ratok igénybe vételét, és ennek érdekében a polgár-
mester megkeresi a Volán-társaságokat, hogy az
autóbusz a szükséges időpontban reggel és délután,
Újladányban és a református templomnál megálljon,
hogy a gyermekek és kísérőjük zavartalanul beér-
kezhessenek az óvodába. Jelentés: A tájékoztatás
megtörtént, illetve a Volán-társaságok felé a szük-
séges menetrend módosítási javaslatokat megtet-
tük.

A 16/2011.(I.18.) sz. Kth. KVÖKT a Tüköry
emlékoszlop felújítását határozza el, a Nadányi Tár-
sasággal közösen. A munka elvégzésére árajánlatot
kérnek Makra László műkövestől. A felmerülő költ-
ségeket 1/3 részt közadakozásból, 1/3 részt önkor-
mányzati, és 1/3 részt a Nadányi Társaság támoga-
tásából fedezik. Jelentés: Az emlékoszlop felavatás-
ra került, a közadakozás csak részben valósult meg.

Az 51/2011.(III.30). sz. Kth. KVÖKT, mint
fenntartó úgy döntött, hogy 2011. április 1. napjával
az Egyesített Szociális Intézmény tulajdonában lévő
Ford Transit típusú GVG-816 frsz. gépkocsit, illetve
a Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat tulajdonában lévő Ford Transit típusú gép-
kocsi üzembentartói jogát átveszi az intézmények-
től, a tulajdonjoguk fenntartása mellett. Az Egyesí-
tett Szociális Intézménynél 1 fő közalkalmazott ál-
lás átcsoportosítását a polgármesteri hivatalhoz
ezen időponttal elrendeli.
A 2011. évre a gépjárművek fenntartására meghatá-
rozott költségvetési forrást időarányosan az intéz-
ményektől a polgármesteri hivatalhoz átcsoportosít-
ja. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a gépjár-
mű- szabályzat elkészítéséről. Jelentés: A határoza-
tot végrehajtották.

A 62/2011.(III.30). sz. Kth. KVÖKT multi-
funkcionális műfüves sportpálya építését - körben
védőhálóval, pályavilágítással - határozza el. A be-
ruházás összköltsége: 17.928.155.-Ft. A beruházás
megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyúj-
tani a Magyar Államkincstárhoz, önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztés pályázati felhívásra,
ahonnan 80 %-os támogatást, azaz 14.342.524.- Ft
támogatást igényel. A pályázat saját erő összegét,
20 %-ot, azaz 3.585.631.-Ft-ot a 2011. évi költség-

vetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a
pályázat határidőre történő benyújtásáról gondos-
kodjon. Határidő: 2011. március 31. Felelős: Kardos
Károly polgármester. Jelentés: A pályázatot benyúj-
tották, amely időközben nyert.

A 81/2011.(IV.27). sz. Kth. KVÖKT, a 3/2008.
(II.13). sz. rendelettel módosított 2/2007.(II.15).
sz. önkormányzati rendeletben módosított jogkö-
rében eljárva a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatását 2011. I. félévében az alábbi-
ak szerint határozza meg: Nadányi Hagyományőrző
és Vívó Egyesület 50.000.- Ft, Őszikék Nyugdíjas
Klub 100.000.- Ft, Hunter’s Paintball Sport Egyesü-
let 50.000.- Ft, Körös Művészeti Egyesület
mazsorett 150.000.- Ft, Gondtalan Gyermekkor Ala-
pítvány 80.000.- Ft, Körös Művészeti Egyesület cite-
ra 100.000.- Ft, Shensi Sport Egyesület 100.000.-Ft,
Körösnadányi Nadányi Társaság 70.000.- Ft, Körös
Gyöngyei Alapítvány 1.200 km busz, és 70.000.- Ft,
Nagycsaládosok Egyesület 700 km busz, és 60.000.-
Ft, Kultur Porta Értékmentő Alapítvány 30.000.- Ft,
Boszorkányos Kézügyesség Tanoda 30.000.- Ft,
Városszépítő Egyesület 100.000.- Ft, Vöröskereszt
helyi Szervezete 60.000.- Ft, Fülemüle Népdalkör
600 km busz, és 40.000.- Ft. Jelentés: A támogatá-
sokat kifizették.

A 154/2011.(VI.29.) ÖH sz. határozata:
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Körösladány Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére a
Körösladányi MEDOSZ Sportkör futball szakosztá-
lyának megye II. osztályában az 2011. őszi bajnok-
ságra négy korosztály - felnőtt, ifjúsági, U 14 és U16
- indítását felvállalja. Az ehhez szükséges anyagi
forrást a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2011. július 8. Felelős: Kardos Károly pol-
gármester. Jelentés: A tájékoztatás megtörtént,
a költségekre a fedezetet folyamatosan biztosítjuk.

(A fenti lejárt határozatok teljesítő jelentése teljes
terjedelemben, továbbá a Körösladány Város Önkor-
mányzata által tárgyalt további előterjesztések
megtalálhatóak Körösladány Város Önkormányzatá-
nak honlapján.
Elérhetőség: www.korosladany.hu )

Szemelvények Körösladány Város Önkormányzata
2011. első félévi határozataiból és azok végrehajtásáról

Előzetes

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a
6. LADÁNYI DISZNÓTOROS Sánta Miklós Emlékére

rendezvényre 2011. november 12. (szombat) 7.00 órá-
tól kerül sor a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban.

A program - a hagyományoknak megfelelően-
disznóvágási bemutató, disznótoros reggeli,
kolbászkészítés, szalonna szépségverseny,

pálinka verseny, zsírsütés, abáltszalonna készítés,
zene, nótázás, büfé, továbbá disznótorhoz szükséges

felszerelések, fűszerek vására.
A nevezési lapok leadási határideje:

2011. november 06.
További felvilágosítás a Nadányi úti húsboltban és a

Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban
(Telefon: 66/474-041)



Népzenei továbbképzés
Körösladányban

A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Köz-
művelődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája a Dr. Aszta-
los Miklós Művelődési Házzal együttműködve NÉPZENEI
TOVÁBBKÉPZÉST szervezett Körösladányban. A 2011.
október 9-én megrendezett továbbképzésen a Békés me-
gyében aktívan működő népdalkörök vezetői, népdaléne-
kesei és népzenei szólistái vettek részt. A tanácskozás
célja volt, hogy a résztvevők felkészítést kapjanak a XVI.
Országos/térségi Népzenei Minősítőre (2011. november
12.), valamint a „Kádár Ferenc” Dél-alföldi népdaléneke-
sek és népzenei szólisták IV. találkozójára (2011. decem-
ber 10.). A továbbképzés első előadója Birinyi József nép-
zenész, népzenekutató volt, aki rendszeres meghívott
zsűritag a Békés megyei népzenei minősítéseken és ver-
senyeken. Előadásában a minősítési rendszer bemutatá-
sán túl, praktikus tanácsokat is adott a népdalcsokrok
összeállításához, a népdaltanítás módszertanára. Színes,
sok-sok történettel, viccel fűszerezett előadását nagy
érdeklődés kísérte.
Az elméleti előadáson kívül gyakorlati része is volt a to-
vábbképzésnek. A résztvevő népdalkörök, szólisták rövid
bemutatkozási lehetőséget kaptak, amelyet követően
Birinyi József a résztvevőkkel együtt közösen elemezte,
és segítséget nyújtott az esetleges hibák kijavítására. Az
ebéd után Gózon Mihályné Majorosi Tímea népdalénekes
a színpadi viselkedés, megjelenés, mozgás törvényszerű-
ségeiről tartott előadást. Külön kiemelte, hogy milyen
öltözékben, hajviselettel, kiegészítőkkel illik a közönség
elé állni. Egy kis bőröndből praktikus ruhadarabokat mu-
tatott, amelyek szükségszerűen kiválthatják a népi vise-
letet. A továbbképzésen természetesen a daltanulás,
a közös éneklés sem maradhatott el. A résztvevők vidám
hangulattal, sok tapasztalattal térhettek haza a tovább-
képzésről.
A rendezvény azt bizonyítja, hogy a hasonló jellegű isme-
retszerzés nagyon fontos a megyében tevékenykedő nép-
dalkörök, szólisták számára, hiszen elméleti és gyakorlati
szinten is bővíthették tudásukat, új ismeretekre tehettek
szert.

A rendezvény támogatója:

Szemelvények Körösladány Város Önkormányzata

ISKOLAI HÍREK
A hagyományoknak megfelelően a Körösladányi

ÁMK Tüköry Lajos Általános Iskolája idén is megem-
lékezett névadójáról. A kulturális műsorból és vetél-
kedőkből álló Tüköry-napra idén is szeptember 9-én,
a szabadságharcos születésének évfordulóján került
sor. Az iskola pedagógusai és diákjai előbb műsor ke-
retében emlékeztek Tüköryre, majd a kellemes, nyári-
as időt kihasználva a gyerekek a szabadban teljesítet-
ték a vetélkedő feladatait. A tíz, vegyes összetételű
csapatnak tíz állomáson kellett különféle ügyességi,
illetve történelmi, földrajzi és irodalmi ismereteken
alapuló feladatokat megoldaniuk. Eközben a csapatok
egy-egy tagja Tüköry-hasonmásnak öltözött, míg má-
sok agyagból jelvényeket készítettek. A vetélkedő
végén az alsó- és felső évfolyam győztes csapatainak
jutalma egy-egy torta volt.

Augusztus 9-14-e között az alapfokú művészeti
iskola táncosai ismét részt vettek a Zánkai Gyermek-
és Ifjúsági Társastánc Fesztiválon, melyet idén 17.
alkalommal rendeztek meg. A kiemelkedő eredmé-
nyek mellett kikapcsolódásra is jutott idő, így min-
denki élményekkel gazdagodva térhetett haza.
A fesztivál gáláján, a „szuperdöntőben" indulhatott a
Beinschródt Tibor—Dávid Adrienn páros, akik három
kategóriában is aranyérmet szereztek. A rendezvé-
nyen 30 kategóriában indultak párosaink. Közülük
kiemelkedő eredményeket értek el: Keresztesi Márk-
Szurgent Kimberli, Balog Mihály-Makra Martina (2.-6.
hely), Beinschródt Tibor-Dávid Adrienn (1-3. hely),
Domokos Attila-Garamvölgyi Lilla (6. hely), Tóth Ró-
bert Imre-Rakovics Vanessza (2.-4. hely), Zsamba
Henrik-Skribek Adrienn (5. hely). A középmezőnyben
végeztek a Baranya Dániel-Tóth Roberta, Fülöp Péter-
Tóth Vivien, Komróczki Richárd-Baranya Csilla, Földi
Attila-Papp Dorottya, Szatmári Attila Balázs-Szitás Lili
Fanni alkotta párosok.

Szeptember 10-11-én a társastánc tagozat ju-
nior párosa, Beinschródt Tibor Márk és partnere, Dá-
vid Adrienn Szlovákia fővárosában, Pozsonyban, erős
nemzetközi versenyen szerepeltek. A latin mezőny-
ben a 8., a standard táncokban a 12. helyet szerezték
meg. A páros elindult a X. Kisteleki Open versenyen
is, ahol a WDSF Junior Open Latin kategóriában a 4.,
magyar párosok közül a 3. helyen zártak, míg a Basic
Junior I-II ,,D" standard kategóriában, valamint a
Basic Junior I-II ,,C" Latin kategóriában egyaránt a
dobogó legfelső fokára állhattak.

Néma-Lakatos Mariann

Csak röviden…

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2011. szeptember 22-i ülésén megtárgyalta
és elfogadta a 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, mely alapján a bevétel 892.545.000,-Ft,
a kiadás 852.284.000,-Ft volt. Megállapították, hogy
az önkormányzat a tervezet szerint működik, hitelt
sem működésre, sem beruházásra nem kellett felven-
ni, a megkezdett beruházások folytatódnak.
Döntött a Testület abban is, hogy az Öregek Napközi
Otthonának keretén belül működő szociális étkezés
létszámát 150 főről 180 főre emeli, valamint lehetősé-
get biztosít az intézmény számára, hogy önkéntes
munkásokat fogadhasson. Elfogadták továbbá az in-
tézmény házirendjét is.
A Testület úgy döntött, hogy pályázni kíván a bel- és
külterületi csapadékvíz-elvezető hálózat felújítási,
korszerűsítési munkáira.

AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA

Az Országgyűlés – a 2011. április 18-án elfogadott -
Magyarország Alaptörvényét jelentőségéhez méltó

módon kívánja eljuttatni az állampolgároknak.
Ennek érdekében valamennyi polgármesteri

hivatalban, körjegyzőségen felállításra került
AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA.

Körösladány város polgárai szeptember 1-jétől
Körösladány Város Polgármesteri Hivatalában

is kézbe vehetik és névre szóló formában
megrendelhetik az Alaptörvénynek az Országgyűlés

elnöke aláírásával ellátott ingyenes példányát.
AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA a Polgármesteri Hivatal

ügyfélvárójában található, ahol az Alaptörvény
tanulmányozható, továbbá az igényléshez

szükséges nyomtatvány kitölthető és leadható.

2011. november 06.
További felvilágosítás a Nadányi úti húsboltban és a



A Henkel Magyarország
Kft. a Léghajó Programmal
együttműködve országos ese-
ménysorozatot indított. A
társadalmi célú program,
melynek támogatási összege 2
millió forint, Budapest és 9
megye – köztük Békés megye –
közel 150 óvodájának nyújt
l e h e tős é ge t a r r a , h ogy
pedagógusaik átfogó elméleti és
g y a k o r l a t i i s m e r e t e k e t

kaphassanak a hirtelen kialakuló, életet veszélyeztető
balesetekről és gyermekbetegségekről, valamint azok
kezelési módjáról.

2011. szeptemberéig 5 megye 91 óvodájának
munkatársához jutott el az életmentő ismeret- anyag,
mely 11.371 gyermek biztonságos felügyeletét teszi
lehetővé. Az országos program célja, hogy az
elsősegélynyújtó kurzusokon résztvevő óvónők olyan
használható elméleti és gyakorlati tudásra tegyenek

szert, amelyek segítségével határozottan és
szakképzetten tudnak cselekedni veszélyhelyzetek
esetén. Az eseménysorozat keretében a Léghajó Program
szakemberei – a vészhelyzeteket gyakorlatban is ismerő,
évtizedes gyakorlattal rendelkező orvosok, diplomás
nővérek – oktattak az óvodásokat érintő leggyakoribb
vészhelyzetekről, betegségekről és azok kezelési
módjáról. Budapestet és 9 megyét érintő program közel
150 óvoda-pedagógusának adott lehetőséget gyermek
elsősegélynyújtó ismeretek elsajátítására. A megyék
kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy a képzések
olyan helyre jussanak el, ahol erre a legnagyobb szükség
van.
A Henkel egy-egy kurzust azoknak a településeknek is
nyújt, ahol Magyarországon működik.

Békés megyében – ahol a vállalat folyékony mosó-
és háztartási tisztítószereket előállító üzeme működik –
összesen három képzés megtartását tette lehetővé a
vállalat. Az első kurzuson Körösladányban a helyi,
füzesgyarmati, szeghalmi, újkígyósi és vésztői óvónők, a
második képzésre Dévaványa és Ecsegfalva, míg a
harmadik tanfolyamra Mezőberény és Bélmegyer óvónői
vettek részt.
A Békés megyei képzések összesen 9 település 15
óvodáját érintették, ahova összesen 1.612 gyermek jár. A
tanfolyamon részt vevő óvodák megkapták a Léghajó
Program védjegyének számító matricát is, amely a szülők
számára ad jelzést arra, hogy az intézményben
elsősegélynyúj-tásból is felkészült óvónők dolgoznak.

A Henkel Magyarország, társadalmilag felelős
vállalatként, a Henkel Smile programján keresztül
rendszeresen támogatja azokat a kezdeményezéseket,
amelyek hozzájárulnak a társadalom pozitív irányú
fejlődéséhez. Tavalyi programjának keretében például
hordozható defibrillátort adományozott több, a
telephelyei vonzáskörzetében működő intézmény
számára. A Henkel vezető márkáival és technológiáival
világszerte három üzleti területen működik: mosó- és
háztartási tisztítószerek, kozmetika, illetve adhesive
technologies (ragasztás technológiák). Az 1876-ban
alapított vállalatnak mind a lakossági, mind az ipari
területeken vezető pozíciói vannak. 2010-ben közel
48 ezer munkatársával 15.092 milliárd euró árbevételt és
1.862 milliárd euró üzleti eredményt ért el. A Henkel
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