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Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza eddigi
tevékenységéről
A Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza (későbbiekben: gyűjtemény) 2003.
július 4-én, a Körösladányi Napok keretében nyitotta meg kapuját. Immár másfél évtizedes
tevékenységét az önkormányzat határozatának alábbiakban megfogalmazott pontjai szem
előtt tartásával végezte:
1. A már meglévő, helytörténeti szempontból fontos anyagok folyamatos
karbantartása, megőrzése, gyarapítása, nyilvántartása.
2. A gyűjtemény tudományos feldolgozása és publikálása, kiállításokon és más
módon történő bemutatása.
3. Hatékony propaganda folytatása annak érdekében, hogy a lakosság széles köre és
más érdeklődők megismerhessék a település históriájának részét képező
gyűjteményi anyagot.

1. A gyűjteményi anyag nyilvántartása, gyarapítása és megőrzése

1/a Nyilvántartás és gyarapítás
A gyűjteményi anyag alapjait az 1985-ben, Végh Mihály által létrehívott kiállítóhelyen
bemutatott tárgyak jelentették. Ez az anyag a jelenlegi kiállítási tárgyak töredékét
jelentették. Ezeket első lépésben – még a kiállítótermek berendezése előtt –
nyilvántartásba vettük. Eszerint az alapállomány 428 darabból állt. Már a gyűjtemény
megnyitása előtt megkezdett, jobbára önkéntes felajánláson alapuló gyűjtőmunka továbbra
is folyamatos. Ennek köszönhetően a darabszámuk a kilencszeresére nőtt napjainkra.
A tetemes növekedés a kiállítótermek véges volta eredményezte azt, hogy a helyi
értékek egy része kizárólag csak az időszakos kiállítások alkalmával tekinthetők meg (mint
pl. „Azok a ’60-as és ’70-es évek” című retró). A gyarapodás ugyan raktározási
nehézségekkel is párosul továbbra is, de bizonyos szinten még sikerült megbirkózni vele.
A szakszerű végleges megoldás azonban még várat magára.
A gyűjtemény kiállítóhelyből muzeális intézménnyé válása együtt jár a gyakoribb
ellenőrzésekkel. Ez történt a tavalyi esztendőben, amikor Szalontai Gizella vezetésével
megyei szintű szakemberek látogattak el hozzánk. Kifogásolni valót nem találtak, ami
kitűnik a június 19-én kelt följegyzésükből is, amiben egyéb javaslatokat is
megfogalmaztak:
„A gyűjtemény a település központjában, egy impozánsan felújított épületben
helyezkedik el. Öt kiállító teremben mutatják be a kizárólag adományokból gyűjtött tárgyi
emlékeket, melyek a település múltját, néprajzát reprezentálják a látogatóknak. A
folyamatosan bővülő gyűjtemény mellett időszaki kiállításokat is rendeznek, valamint
színes kulturális programokat is szerveznek.
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A kiállítás gondosan rendezett és ápolt, a műtárgykörnyezeti paraméterek
megfelelőek. Ellenőrző műszerekkel nem rendelkezik a múzeum. Javaslom a jövőben
pályázati úton támogatást szerezni ezekre az eszközökre, valamint a kiállító termek
fényvédelméről gondoskodni UV fólia felszerelésével az ablakokra. Ez utóbbi probléma
ellen helyi takarással védekeznek, különösen egy felbecsülhetetlen értéket képviselő
műtárgy, jelesül egy gazdagon hímzett kendő esetében, amit a helyi születésű Tüköry Lajos
1848-49-es szabadságharcos érdemeiért, bátorságáért oklevél gyanánt kapott 1856-ban
Amdul-Medzsid török szultántól.”
A fentiekben rögzített állapotok megtartása érdekében szerencsés lenne legalább heti
két alkalommal, napi négy órában egy takarító alkalmazása.
A gyűjtemény tárgyi anyagának értékét érzékelteti, hogy pl. négy éve forgattak a
gyűjteményben filmet a Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatója, Csorba László
vezetésével és közreműködésével. Továbbá, hogy az együttműködés jegyében több
alkalommal kölcsönöztünk kiállítási anyagot más múzeumoknak, Emellett kihelyezett
kiállításokat is rendeztünk (pl. nem a békéscsabai Munkácsy Mihály Emlékház, Harruckern
Közoktatási Intézmény vagy éppen a gyomaendrődi Omart Kulturális Központ stb.). Nem
utolsó sorban érzékelteti a gyűjtemény szakmai elismertségét az is, hogy 2017-ben a
berettyóújfalui Bihari Múzeummal közösen sikeres pályázatot nyújtottunk be az Arany
bicentenárium alkalmából. A „Gyertek elő, szép regém van” című vándorkiállítást a
legutóbbi Körösladányi Napokon láthatta a közönség.
A helytörténeti anyag számbeli gyarapodása másrészt azt is eredményezte, hogy
megszülethetett a gyűjteményen belüli képarchívum, amely a mintegy hatszáz
festményen, rajzon túl Körösladánnyal kapcsolatos régi fotókat is magába foglalja.
Utóbbiak alkalmasak a XIX. vége, XX. század néprajzi anyagának vizsgálatára éppúgy,
mint történelmi, ill. egyéb dokumentumként. (Ezek alkalmasnak bizonyultak pl. a városháza
felújításánál, legutóbb pedig szintén egy régi képeslap alapján lehetett a Hősök szobrának
kipusztult bukszus parkját rekonstruálni.) Ezek száma több mint félezer, ami vagy eredeti,
vagy digitalizált formában áll a rendelkezésünkre. Emellett még megtalálható 168 helyi
vonatkozású, az 1920-as, 30-as és 40-es évekből származó üvegnegatív is, amelyeknek
„átfordítása” folyamatosan történik.
Újdonságként létesült a térképtár is, amelynek eredeti, zömében digitalizált formában
őrzött, továbbá újonnan szerkesztett anyagain keresztül adatolhatóan követhető végig a
város története. A számuk immár a másfélszázhoz közelít, azonban a kutatómunka
eredményei alapján szükségessé vált azok pontosítása miatti átdolgozása.
A fentieket egészíti ki a hang- és filmarchívum, amely szintén a település történetét
és eseményeit örökíti meg, melyek között több, ma már nem élő személyről őrzünk hangés filmanyagot. Ezek sokrétűségét mutatja, hogy köztük olyanok is találhatók, mint pl. a
körösladányi népi tánc sajátosságait megörökítő felvétel is.
Ugyancsak új színt jelent az irattár kialakítása, folyamatos gyarapítása. Ebben
korabeli iratok, újságok eredeti példányai, valamint másolatai találhatók meg, továbbá itt
kaptak helyet Körösladány történetével kapcsolatos különféle följegyzések, illetve általam
készített, nyomtatásban még meg nem jelent tanulmányok is (mint pl. Körösladány
1848/49-es történetének dokumentumokkal alátámasztott múltja, vagy éppen a téeszesítés
1970-es évekig terjedő időszaka is.) A számuk meghaladja a százat.
A fentieket egészíti ki a régészeti anyag. A helyben gyűjtött tárgyak legrégibb darabjai
7000 éves múltra, míg a későbbiek a honfoglalás idejéig, sőt a későbbi évszázadokig
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tekintenek vissza. A gyarapodást jelzi, hogy mintegy félezer hasznosítható tárgy áll a
rendelkezésünkre. Kiegészítve és láthatóvá téve az iskolai történelmi oktatást. Emellett
mintegy hasonló mennyiségben találhatók olyan edénytöredékek, amelyek
múzeumpedagógiai foglalkozások számára is hasznosíthatók.
A fönt említett tárgyak természetesen szerepelnek a nyilvántartásban. Ezek egy
részét már sikerült számítógépre is vinni, amelyen nemcsak a tárgyak leírása, hanem a
fényképeik is láthatók.

1/b Konzerválás, restaurálás
A gyűjteménybe került bárminemű anyag állagmegóvása, konzerválása nagy
odafigyelést jelent, de elmondható, a lehetőségek szintjén megoldott. Annak ellenére, hogy
ezek a teendők egy személyre korlátozódnak, miközben meglehetősen munkaigényes,
aprólékos munkát vesz igénybe. Azonban az is elmondható, hogy a gyűjtemény közel
másfél évtizedes fennállása alatt olyan kapcsolatrendszert tudott kialakítani ezen a téren
is, hogy pl. a 349 darabból álló régészeti anyagot sikerült díjmentesen restauráltatni a
békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum szakembereivel.
A fentieket tovább gyarapítja az eredetileg ideiglenesre tervezett, mára azonban
állandó kiállítássá vált, Békés megyében csak Gyulán és Szarvason látható rádiótörténeti
kiállítás létrehozása. Mintegy hároméves beszélgetés-egyeztetés után sikerült
megszerezni Török Ferenc 33 darabos rádiógyűjteményét a térítésmentes fölajánlásának
köszönhetően. További adományozás folytán immár 36 működőképes készülékből álló
gyűjtemény, ami – végigkövetve a magyar rádiógyártás világszínvonalon állt múltját – párját
ritkítja. A gyűjteményünkben – eltérően a más helyeken láthatóktól – még rövid ismertető
is olvasható minden egyes készülékről, oly formában, hogy azokból még az is kiderül: miért
is állt egykor a magyar rádiógyártás világszínvonalon, amikor is a két világháború közötti
időszakban voltak olyan esztendők, amikor a világon eladott rádiók egynegyede magyar
volt.
A karbantartás kapcsán jegyezhető meg, hogy mivel minden esetben működőképes
eszközről beszélhetünk – köztük egy 110 éves, 1907-ben gyártott gramofonnal –, a rádiók
földeléssel és elektromos elérhetőséggel rendelkeznek, amit az érdeklődő akár ki is
próbálhat.

2. Kiállítások, tudományos feldolgozások, ismeretterjesztés
2/a Kiállítások
A 2003-as kezdetkor öt kiállító terem került berendezésre. Oly formában, hogy három
teremben került bemutatásra Körösladány néprajza, mellyel a mezőgazdaságán, az
egykori lakosok életkörülményein és a helyi iparosság eszközein keresztül ismerkedhetnek
meg a látogatók. Bár állandó kiállításról van szó, a folyamatos gyűjtésnek köszönhetően
tovább bővül, olykor cserélődik az anyaga.
Két terem viszont az időszakos kiállítások számára lett fenntartva. Ez sajnos mára
egy helyiségre zsugorodott a felbecsülhetetlen értékű rádiótörténeti kiállítás miatt.
Általában évente két bemutatóra is sor kerül, de volt olyan esztendő, amikor három, sőt
négy kiállítás váltotta egymást. Az utóbbiak természetesen nem a gyűjteményben, hanem
külső helyszínen került megrendezésre. A megnyitás óta összesen 43 időszakos kiállítás
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volt látható. Ez a megoldás érzékelhetően növeli a látogatottságot, hisz nem mindig
ugyanazzal, hanem újabb és újabb kiállításokkal ismerkedhettek és ismerkedhetnek meg
az érdeklődők, amiről a vendégkönyvi bejegyzések is elismerően számolnak be. Jelenleg
két alkalmi kiállítás tekinthető meg: a Körösladány helyi értékeit, valamint az első
világháború körösladányi vonatkozású eseményeit bemutató.
A néprajzi anyag fontosságát a távolabbról érkezők mellett a helyi általános iskolások
képzése is indokolja. A néprajzi alapismeretekkel foglalkozó tantárgyi követelményeket a
gyűjteményben interaktív módon egészíthetik ki. Túl azon, hogy a tankönyvi ábrákat itt
élőben láthatják, azokat kézbe is vehetik, még a működésükkel is megismerkedhetnek
(tiloló, gereben, rokka, motolla, csévélő stb.). Ugyanígy megismerkedhetnek különféle
háztartási eljárásokkal (mosás, vasalás, kenyérsütés stb.), illetve iparos szerszámokkal,
azok használatával. Ezek mellett megtanulták, sőt ki is próbálták az „újrapapír”
készítésének a módját is. Az ismeretek elsajátítása után pedig ugyancsak a gyűjteményben
zajlik le a feleltetés. Mindez pedig nagymértékben járul hozzá, hogy már ifjúkorban
megbarátkozzanak a múzeumok légkörével, ahová a későbbiekben már szabadabban,
otthonosabban térhetnek vissza.
2/b Tudományos feldolgozás, ismertetés
A kiállítások megrendezését minden esetben főleg levéltári, esetleg más jellegű
kutatások előzik meg. Ez egyben abból a szempontból is kedvező, hogy a gyűjtemény
működése óta eltelt meglehetősen hosszú időszak alatt jelentős mennyiségű anyagot
sikerült összegyűjteni, aminek alapján Körösladány kellőképpen még fel nem tárt múltjával
is megismerkedhettek. Ezzel egyúttal mód adódik arra is, hogy a település múltját
alaposabb, sokkal részletesebb, egyben színesebb kiadványban lehessen bemutatni, mely
munka a befejezéséhez közeledik.
Fontos szempont a kellően nem ismert helyi történeti események publikálása,
megismertetése. Olykor pedig szükségessé válik a korábbi téves nézetek pontosítása. Ez
utóbbi sajnos abból fakad, hogy számos helytörténettel foglalkozó személy, olykor civil
szervezet sem végez alapos feltáró munkát, csupán az eddigi, sokszor felszínes nézeteket
publikáló kiadványok alapján, minden alapot, forrást nélkülözve próbál „történelmet írni”.
Ennek jegyében sikerült forráskritika alá vonva a százdi alapítólevél alapján született
hamis nézeteket megcáfolni, amely többek között Körösladány múltját is téves irányba
vezette. Jelenleg a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum körösladányi zsinatot kisajátító
álláspontját kívánjuk felülbírálni. Az erről szóló tanulmány a Körösladányi Hírmondó
közeljövőben megjelenő számában lesz olvasható. Éppen úgy, mint a település történetét
új megvilágításban, eleddig nem ismert epizódjait bemutató, adatokra támaszkodó korábbi
írásaim is. Mindezek mellett természetesen más lapokban, folyóiratokban is
megjelentettem cikkeket, amelyek a gyűjteményi kutatómunka eredményességét, nem
utolsó sorban Körösladány múltját volt hivatott öregbíteni.
Meg kell egyben jegyezni, hogy a fenti cél érdekében az eltelt másfél évtized alatt
húsz alkalommal foglalkozott – Körösladány hírnevét is öregbítve – a gyűjteménnyel a
Békés Megyei Hírlap. A publikációk mellett pedig több alkalommal kértek föl előadások
tartására (Szeghalom, Vésztő, Békéscsaba, Gyula, Berettyóújfalu, Budapest, Élesd,
Gyomaendrőd, Köröstarcsa stb.). Volt, ahol többször is megfordultam, s ahol minden
esetben Körösladánnyal, a gyűjteménnyel kapcsolatban ejtettem szót. Mindezek mellett
több országos kiadványhoz szolgáltattam Körösladánnyal kapcsolatos forrásanyagot,
melyekben a származási hely mellett a közlő is fel lett tüntetve a munkatársak között (pl.
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Erzsébet királyné emlékezete képeslapokon. – Gödöllő, 2007; Katolikusok Debrecenben.
1715-1215. – Békés megye kastélyai. – 2015.; Debrecen, 2015.; Aranysarkantyús vitézek.
1916. – Budapest, 2016.) Említést érdemel még az is, hogy az utóbbi években egyre több
kutató, egyetemi főiskolai oktató kér segítséget a gyűjteménytől, amit mindeddig
teljesítettünk is.
3. Népszerűsítés, együttműködés
A fentebbiek alapján bizonyos mértékig érzékelhető, hogy sikeres az a tevékenység,
amit a gyűjtemény végez annak népszerűsítése érdekében. Határozottan jelenthető ki,
hogy a gyűjtemény mind szélesebb körben vált ismertté a helyi lakosság körében is. Ez
részben köszönhető a már iskoláskorban megkezdett foglakoztatásoknak éppúgy, mint a
gyerekek által készített alkotásokból nyílt kiállításoknak. Egyrészt ez is hozzájárul ahhoz,
hogy mind több szülő és felnőtt látogatja meg a gyűjteményt. Másrészt viszont az is
leszűrhető, hogy sokak viszont különböző megfontolások alapján térnek be a
gyűjteménybe. Ez részben a puszta kíváncsiságon túl a nosztalgiára, ismeretek gyűjtésére,
nemritkán azok átadásra, nem ritkán kutatómunkára vezethető vissza.
Mindezt nemcsak a vendégkönyvi bejegyzések támasztják alá, hanem ezt a jelzi a
felajánlások mindmáig nem apadó száma is. Miután pedig a tárgyak mellett szerepel az
adományozó neve, ez arra ösztönözi az embereket, hogy azokat büszkén megmutassa a
rokonainak, ismerőseinek. Abban a gyűjteményben, amely családi, illetve csoportos
látogatás esetén, a hétvégén is megtekinthető előzetes bejelentkezés után. Elmondható
egyben az is, hogy a Körösladányba érkezők számára a gyűjtemény egy olyan hellyé vált,
amit érdemes megtekinteni.
A Körös-Sárréti Tourinform bár próbálja a helyét megtalálni a kistérségben, a
befektetett (nemritkán pontatlan kiadványokat sem nélkülöző) energiája mindmáig nem
képes hathatós segítséget felmutatni. Így nem maradt más, mint fölvenni a különféle
kirándulásszervezőkkel, civil csoportokkal a kapcsolatot, aminek köszönhetően az ország
más részeiből főként Gyulára utazók tartanak Körösladányban pihenőt, ami a gyűjtemény
megtekintésével jár együtt. Mindez pedig a látogatottság folyamatosságához is hozzájárul.
A kedvező visszhangok híre pedig mások számára is fölkelti az érdeklődést. Így a
gyűjtemény látogatottsága még mindig folytonos.
A kiállítások megrendezéséhez, a színvonal, a látványosság emeléséhez
elengedhetetlen más társintézménnyel való kapcsolattartásra. Ez kezdetben a környező
településeken, Dévaványán, Szeghalmon lévőkre korlátozódott. A helyi kutatómunka, az
azon alapuló kiállítások szervezése azonban szélesebb körű kapcsolatrendszer kiépülését
eredményezte. Békéscsaba, Gyula, Gyomaendrőd után tovább szélesedett a kör,
kiterjedve többek között a Magyar Nemzeti Múzeumra, Terror Házára, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeumra, a szegedi Móra Ferenc Múzeumra, vagy éppen a Gödöllő Királyi
Kastélymúzeumra, illetve a békési Jantyik Mátyás Múzeumra. Újabban pedig
berettyóújfalui Bihari Múzeummal, legutóbb a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeummal
kerültünk kapcsolatba. Ez a személyes ismeretségen is alapuló együttműködés a
kiállítandó anyagok ingyenes kölcsönzési lehetőségén túl az egymás közötti forráscseréket
is lehetővé teszi. Éppen úgy, mint a nemzeti levéltárak: a Békés, Bács-Kiskun, JászNagykun-Szolnok megyei, a felekezeti: pl. a sárospataki református, vagy a debreceni nyíregyházi római katolikus levéltárak esetében.

Kazinczy István
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Körösladányi ÁMK Konyha
 Személyi feltételek
Konyhánkon jelenleg 12 fő dolgozik






1 élelmezésvezető
1 főszakács
3 szakács
6 konyhalány
1 takarítónő

Ez év szeptember 1-től Barna Ferencné felmentési idejét tölti, április 30-ig helyét Fazekas
Ilona veszi át.
Az ellátottak továbbra is a bölcsődések, óvodások, iskoláskorú gyerekek, és ezekhez az
intézményekhez tartozó felnőttek és vendégétkezők, illetve a két idősek otthona lakói és a
Körösladányi Egyesült Szociális Intézményhez tartozó szociális étkezők. A KESZI lakói
egész napos ellátásban részesülnek, míg a Református idős otthon lakói csak az ebédet
igénylik továbbá a hízóvágás után a reggelit.
Tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben az előbb felsorolt korcsoportokból ellátjuk a
szociális étkezőket, alkalmanként Erzsébet tábor, Egyházi tábor, erdei óvoda, erdei iskola
részvevőit. A diétás étkeztetést továbbra is Szeghalom Város Önkormányzat Intézmény
Működtető Központjának Tildy utcai konyhája biztosítja számukra. Speciális étkezőink
száma jelen pillanatba 6 fő.
Városunk közösségének rendezvényei továbbá családi ebédek, vacsorák elkészítését is
vállaljuk.
 Éves szinten (2017.08.01-2018.08.31.) elkészítettünk
15.356

adag

reggeli

72.457

adag

tízórai

173.645

adag

ebéd

72.219

adag

uzsonna

8.332

adag

vacsora

Mellékeltük a tételes létszám kimutatást, amely tartalmazza az étkezők megoszlását.
 Konyhánk nagyon jól felszerelt, a kor igényeinek megfelelő.
Térségünkben az egyik legjobban felszerelt konyha. Az önkormányzattól
a tárgyi feltételek biztosítottak a folyamatos munkavégzéshez. A
szeptemberi iskolakezdéshez műanyag bögréket kaptunk.
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 Az élelmiszer beszerzés éves alakulását forintban és százalékban a
beszállítási statisztika nyomtatvány tartalmazza.
Itt szeretném megemlíteni és kiemelni, hogy a Körösladány Város Önkormányzat START
munkaprogramja által megtermelt zöldségek (burgonya, vöröshagyma, paradicsom,
paprika, tök, zöldbab, zöldborsó, zöldhagyma, retek, tojás) kedvező árával nagyban
hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez.
A sertés hízlalással is nagy segítséget biztosítanak konyhánk friss hússal való ellátásához,
az átadási ár itt is nagyon kedvező.
Köszönöm a Polgármester úrnak, Jegyző úrnak és a Képviselőtestületnek a pozitív
hozzáállást a konyha munkájához.
Tisztelettel: Barna Ferencné
Élelmezésvezető
Mellékletek
1. melléklet
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2. melléklet
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3. melléklet
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Körösladányi ÁMK Könyvtára
BEVEZETŐ
A könyvtárhasználat, a könyvtárak nagy változáson mennek keresztül, melynek gyors
lefolyását mind technikai és szakmai felkészültséggel is nehéz követni. A mai digitalizált
világban elvárják a könyvtár szolgáltatását igénybe vevők a gyors, pontos
adatszolgáltatást, magas szintű szakmai tudást.
MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK
Tárgyi feltételek
Berendezési tárgyaink nagy többsége megfelel a könyvtári szolgáltatás feltételeinek
Könyvállványaink egy része javításra szorul, de még jobb lenne, ha könyvtári polcokat
vásárolnánk a nem megfelelő, rongálódottak helyett.
A kiállítások színvonalas megrendezéséhez szükség lenne masszív, könnyen tisztán
tartható paravánokra.
Technikai feltételek
A Szirén integrált könyvtári rendszer biztosítja a könyvtár állományának a számítógépes
nyilvántartását. Ennek köszönhetően bárki megtekintheti katalógusunkat és tájékozódhat
akár otthonról is a könyvtár kínálatáról.
Még mindig probléma a látogatók számára fenntartott informatikai berendezések
elavultsága. A fénymásoló karbantartása is időszerű.
Szervezeti változások
2018-ban látogatóinkat felkértük egy tájékozódó kérdőív kitöltésére, melynek célja, hogy
képet kapjunk arról, hogy elégedettek-e a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal,
dolgozóink munkájával, milyen szolgáltatásokra lenne még igény. Bízunk abban, hogy a
kitöltött és visszahozott kérdőívek segítenek a lakosság igényeinek még jobb kiszolgálását.
Személyi feltételek
A városi könyvtár 2018. évben 2 fős jóváhagyott létszámmal működött. A nyár folyamán az
intézmény munkájában, júliusban 2, augusztusban 3 diákmunkás napi hat órában
dolgozott. Munkájukkal elégedettek vagyunk. 1 középiskolás diák töltötte nálunk a kötelező
társadalmi munkáját.
MUNKASZERVEZÉS-SZABÁLYZATOK
Az aktuális tennivalók érdekében alkalmanként megbeszéléseket tartunk . Január 24-re
elkészült az 2017. éves beszámoló és a 2018. évi munkaterv, melyet átadtunk a
Körösladányi ÁMK igazgatójának és elküldtük a Békés Megyei Könyvtárnak és a Kulturális
Minisztériumnak. Január 23-án elküldésre került a 2017. évi statisztika.
Rendezvényeinket a kulturális bizottsággal és a város többi intézményével egyeztetve
szervezzük. A művelődési ház rendezvényeiben besegítünk (Körösladányi Napok, Népi
Ételek Főzőversenye, karácsonyi rendezvények, stb.)
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A könyvtár rendezvényei
A rendezvények célja az olvasás, a könyvtárhasználat és a könyvtári szolgáltatások
népszerűsítése. Programjainkat a könyvtárhasználók érdeklődésének megfelelően
próbáljuk összeállítani.
 Márciusban játszóházat szerveztünk a tavaszi szünetre a gyerekeknek. A
foglalkozást játszóház-vezetői végzetséggel rendelkező kolléganőnk tartja. A
felhasznált anyagok költségét a szülők fizetik (600,- Ft/fő alkalmanként), melyet
mindig visszaforgatunk a következő alkalomra.
 Április 11-én Költészetnapi vendégünk volt Varró Dániel költő, akit a nagy
érdeklődésre való tekintettel a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház nagytermébe
fogadtunk.
 Május 12-én a könyvtár előtti téren az általános iskola tanulóival közösen májusfát
állítottunk.
 Május 22-én kitáncoltuk a májusfát. Játékos próbatételeken vettek részt a gyerekek
és a legügyesebb lány pünkösdi királylány, a legügyesebb fiú pünkösdi király lett.
Köszönjük a hangulat fokozását a Komróczki Gyulának és a Rezeda
citerazenekarnak, a lovas kocsis sétát Jakab Tibornak.
 Júliusban és augusztusban 1-1 hetes játszóházat szerveztünk a város gyerekeinek,
a tartalmasabb szünidőhöz.
 Október 1-7: az Országos könyvtári napokhoz harmadik alkalommal csatlakoztunk,
melynek a szlogenje: „Közös tudás – közösségi hozzáférés. Kiemelt témája
családbarát könyvtár mivel 2018 a családok éve és a kulturális örökség európai éve
is. Ehhez kapcsolódóan állítottuk össze az egy hét rendezvényeit, igyekezve minden
korosztályt megszólítani.
 Terveink szerint decemberben felnőtteknek szervezünk karácsonyi kézműves
foglalkozást és mézeskalács-házikókészítő versenyt.
Pályázatok
Várjuk az érdekeltségnövelő pályázat eredményét.
GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS, GONDOZÁS – ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS
Állományunk gerincét a könyvek teszik ki.
Alapfeladat
A városi könyvtár a lakosság teljes körének rendelkezésére kell, hogy álljon. Ezért olyan
gyűjteményt kell folyamatosan építenünk, amely a város összességét képes kiszolgálni a
tudás, a tanulás, a szellemi-lelki épülés és a szórakozás terén.
A tárgyévben vásárolt dokumentum :


Költségvetési előirányzatból: 170 db. könyv 455.894.- Ft értékben

Tárgyévben ajándékként kapott dokumentum:


Kulturális Minisztériumtól: 4db. könyv - 4.700.- Ft értékben

Nemzeti Könyvtár sorozat:
A sorozat befejeződött.
 Minisztérium ajándéka: 22 db. Könyv - 55.000.-Ft értékben
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Márai program:
A Márai program célja a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz. Az olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs
magyar szerzők támogatása és megismertetése.
A Márai program VII. fordulójában 103 db könyvet kaptunk, 236.218.- Ft értékben.


2018. szeptember 30-ig a könyvtár állománya 299 db könyvvel, 751.812.- Ft
értékben gyarapodott.

Tárgyévben vásárolt folyóiratok éves előfizetéssel:




napilapok: - 2 db.
hetilapok: - 2 db.
havilapok: - 1 db.
 összesen: - 5 db

Nemzeti Kulturális alap támogatásával kapott folyóiratok éves előfizetéssel:
 60 db
Állomány 2016. december 31-én:






könyv - 13.927 db.
Időszaki - 132 db.
videó - 137 db.
hangzó - 618 db.
egyéb - 72 db.
 összesen - 14.886 db - 21.971.156.- Ft értékben.

Állományapasztás: tárgyévben állományapasztást nem végeztünk.
A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉRE
ALAPOZOTT SZOLGÁLTATÁSOK

- A KÖNYVTÁRI RENDSZERRE

OLVASÓ- és TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT
2018. szeptember 30-ig






Beiratkozott olvasók száma: 219 fő. Ebből 14 éven aluli 90 fő.
Látogatók száma: 3207 fő. Ebből 14 éven aluli 1.184 fő.
Kölcsönzők száma: 1.091 fő. Ebből 14 éven aluli 375 fő.
Kölcsönzött dokumentumok száma: 3.033 db. Ebből 14 éven aluliak által 894 db.
Helyben használt dokumentum: 3.600 db. Ebből 14 éven aluliak által: 1.121db.

Az olvasók által feltett referensz kérdések: személyesen összesen 187 alkalommal
fordultak olvasóink segítségért a könyvtároshoz. A távhasználat útján érkezett referensz
kérdések száma 111 volt.
2017. szeptember 30.-hoz viszonyítva az adatok majdnem azonosak. Reményeink szerint
a lakosság körében szétosztott felmérés segít a szolgáltatás olyan szintű alakításában,
hogy ezek az adatok növekedjenek.
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KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
2018. szeptember 30-ig 7 könyvtárközi kérést küldtünk más könyvtáraknak. Ebből
teljesített: 6 db. Egyre kevesebben veszik igénybe a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét,
melynek oka az online elérhetőség és a dráguló postadíjak.
HELYISMERETEI ANYAGOK
Továbbra is kutatjuk és gyűjtjük a településünkkel kapcsolatos írásos anyagokat. A Békés
Megyei Hírlap oldalain megjelent cikkeket kifénymásoljuk és dossziéban gyűjtjük. A
lakosságtól sok anyagot kapunk, amit igyekszünk rendszerezni. Helytörténettel
kapcsolatos könyveket, szórólapokat, kiadványokat megrendeljük. Kötelespéldányokat a
Békés Megyei Könyvtárnak eljuttatjuk.
INTERNETES SZOLGÁLTATÁS
Sajnos még mindig sok hiányosságunk van ezen a részen. Elsősorban a megfelelő
technikai felszereltség hiánya a probléma.
RENDEZVÉNYEK
Próbálunk egyre több, színesebb programot biztosítani az érdeklődőknek, melyeknek nem
titkolt célja a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése és az olvasóbarát nevelés.
Csoportokat fogadunk ahol a könyvtár használatával ismertetjük a résztvevőket. Egyéni
szervezéseknek is teret adunk bővítve saját kínálatunkat.
 gyermekcsoport látogatása: 6 alkalommal, 68 fő gyermek és 9 fő felnőtt látogató.
 Író-olvasótalálkozó: 1 alkalommal 111 fő gyermek és 40 fő felnőtt látogató.
 Csudajó játszóház: 15 alkalommal 161 fő gyermek és 23 fő felnőtt résztvevő.
Egyéb rendezvények:
 7 alkalom 181 fő gyermek és 79 fő felnőtt.
A rendezvényeken összesen szeptember 30-ig: 29 alkalommal 572-en vettek részt.
Molnár Istvánné
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Körösladányi ÁMK Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
A körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház tevékenységéről –az Általános
Művelődési Központ részeként- egy éve számolt be a képviselő-testületnek.
Nyolc éve felújított intézményegységünk továbbra is, a helyi közélet egyik komplex
színtere, amely településünk lakóinak, műveltségi és művelődési igényeit szolgálja. A
művelődési házzal kapcsolatos elvárás, hogy segítse a lakosság szabad idejének hasznos
eltöltését, kulturált szórakozási programot igyekezzen biztosítani minden korosztály
számára.
Munkánkat az önkormányzat által elfogadott éves rendezvényterv alapján végezzük.
Kezdeményezzük és segítjük minden olyan rendezvény, esemény, találkozó szervezését
és lebonyolítását, amely találkozik a település lakosainak, vagy egyes rétegeinek
igényeivel.
A különbözőbb céllal alakult helyi és térségi civil szervezetek, egyházak, pártok,
érdekvédelmi szervezetek, vállalatok, vállalkozók, intézmények (óvoda, iskola, szociális
otthon) rendezvényeinek előkészítését és/vagy lebonyolítását is segítjük. (Városi fórum,
kiállítások, vásárok, bemutatók, családi rendezvények, egészségügyi előadások, KRESZtanfolyamok, véradás, hallásvizsgálat, horgász-közgyűlés, méhész-gyűlés, sportközgyűlés, pártok választási gyűlései, gitároktatás, bababörze, karácsonyi vásár, adventi
rendezvények, gerinctorna, kisállat kiállítás, cápa-kiállítás stb.)
Szervezzük és lebonyolítjuk a városi ünnepségeket, eseményeket. (Március 15,
október 23, halottak napi városi megemlékezés, városi adventi alkalmak.)
Számos együttműködő szervezet és magánszemély segítségével szerveztük az idén 23.
alkalommal megtartott Körösladányi Napokat, a 20. Sárréti Népi Ételek Főzőversenyét,
segítettük a 12. Ladányi Disznótoros megrendezését.
Technikai segítséget nyújtottunk a református egyház családi hét programja,
komolyzenei hangversenye, és az elmúlt évben először, a december 24-én megtartott
istentiszteletével együtt megrendezett Ladányi Karácsony lebonyolításához.
Feladatot vállaltunk a Henkel Majális megrendezésében.
2017 szeptemberétől a szolnoki székhelyű Dalma Dance Táncklub szervezésében
gyerekek részére modern tánc és mazsorett, felnőtteknek táncos aerobic foglalkozásoknak
adunk helyet.
A művelődési házban tartja hetente próbáit a Fülemüle Népdalkör, az Őszikék
Nyugdíjas Klub heti fogadóóráit, kéthetente foglalkozásait és több alkalommal
nagyrendezvényeit (nőnap, idősek világnapja, előszilveszter), továbbá havonta
összejöveteleit a Körösnadányi Nadányi Társaság.
Helyet biztosítunk a Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
legkülönbözőbb rendezvényeinek, ünnepségeinek, ünnepélyeinek, próbáinak, egyes
iskolai óráik megrendezéséhez. (Suli-farsang, társastánc-, színjátszó- és zongorabemutatók, A Sárrét Kis Nyelvésze, A Sárrét Kis Matematikusa, A Sárrét Kis Történésze,
A Sárrét Kis Természettudósa vetélkedők, pályaválasztási szülői értekezlet, tanévnyitó,
tanévzáró, városi gyermeknap, pedagógusnap stb.) Az utóbbi időben tornaórák
megtartásához is biztosítunk helyet.
A Városszépítő Egyesület batyus bálját, és az Írisz-napi hangversenyét is támogattuk.
A településünk lakóival való szélesebb kapcsolattartás és a saját bevétel növelése
érdekében vállalunk irodai szolgáltatásokat faxküldést, szkennelést, nyomtatást és
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fénymásolást.
Terembérleti
díj
ellenében
tanácskozásoknak,
vásároknak,
termékbemutatóknak adunk helyet. A Szuperinfó és a Nadány Tévé hirdetésfelvételeit is
végezzük.
Az óvodások és iskolások részére korábban évente több színházi előadást
szerveztünk, amire az utóbbi időszakban részükről már nem mutatkozik igény.
Idén harmadik évaddal a Budapesti Körúti Színházzal egy 3 előadásból álló bérletsorozatot
indítottunk.
Jónak tartom kapcsolatunkat településünk vezetésével, társintézményei-vel,
munkahelyeinek vezetőivel, továbbá a civil szervezetekkel, pártokkal, egyházakkal.
2004-től az intézményegység-vezetője az évente 4-6 alkalommal 2.000 példányban
megjelenő Körösladányi Hírmondó felelős szerkesztője.
A művelődési ház technikai felszereltsége az elmúlt évben pályázati forrásból egy
laptop, egy nyomtató, 2 hangfalállvány, és 20 szétnyitható műanyag asztal vásárlásával
bővült.
A művelődési ház épület-felújításán kívül (két éve történt fejlesztés eredményeként
javult a nagyterem akusztikája és a megújult színpad padlózata) az önkormányzat
megrendelésére további fejlesztési terv is készült, amelynek folyamatos megvalósulásával
a ház korábbinál lényegesen jobb technikai és kényelmi feltételeket biztosíthatna
látogatóinak. (Stúdió kialakítása, technikai raktár hangleadó rendszer, kamerahálózat
fejlesztése stb.)

/:Sipos Imre:/
Intézményegység-vezető
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Körösladányi ÁMK „Zöldág Napköziotthonos Óvoda
Óvodai dolgozók létszáma
2018/2019-es nevelési évre

Létszám
1 fő
1 fő
11 fő
1 fő

Intézményvezető
Intézményegység- vezető
Óvodapedagógus
Gyógypedagógus
Szociálpedagógus

1 fő

Pedagógiai asszisztens

2 fő

Pedagógiai asszisztens közfoglalkoztatott

1 fő

Gyógy-pedagógiai asszisztens
Dajka
Óvodatitkár
Óvodai adminisztrátor
Karbantartó
Közfoglalkoztatott takarító
Összes létszám/ óvoda

2 fő
7 fő
1 fő
2 fő
2 fő
1 fő
32 fő

Megjegyzés
ÁMK vezető
Óvodavezető
1 fő fél álláshelyen (nyugdíjas)
0,5 álláshely
Főiskolai hallgató- óvodapedagógus
szak- 3. év
1 fő főiskolai hallgató-óvodapedagógus
szak- 3. év
Főiskolai hallgató – óvodapedagógus
szak- 1. év
1 fő mü. támogatott 2019. febr.14-ig

Összesen
1 fő
15 fő

5 fő

13 fő
1 fő mü. támogatott 2019. febr.14-ig
32 fő

Gyermeklétszám alakulása
2018/2019-es nevelési évre
2018.otóber 1.
Csoport

min

kis-

középsős

nagycsoportos

Össz.

i

csoportos

Mókus

13

-

-

-

13

Margaréta

-

8

6

6

Katica

-

7

9

Napocska

-

5

Süni

-

Pillangó

SNI

BTM

Átmeneti

Számított

N

nev.

létszám

2

-

4

15

20

3

2

5

24

7

23

4

3

6

27

7

12

24

4

2

7

28

6

7

6

19

5

-

5

24

-

5

10

6

21

5

1

6

26

Maci

-

11

6

5

22

2

2

4

24

Összesen

13

42

45

42

13+129

25 (1fő 3-

10

37

168

=142

nak)

Kardosné Bödök Júlia
Óvodavezető

P. H.
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Körösladányi ÁMK Bölcsőde
Bölcsődei dolgozók létszáma
2018/2019-es nevelési évre

Intézményvezető

Létszám
1 fő

Kisgyermeknevelő

4 fő

Kisegítő

1 fő

Bölcsődei dajka

1 fő

Konyhalány

1 fő

Összes
létszám/bölcsőde

8 fő

Megjegyzés
ÁMK
vezető
Bölcsődevezető
2 fő főiskolai hallgatókisgyermeknevelő szak 3.
év
csökkentett
munka
képességű 6 óra/nap

Összesen
1 fő
4 fő
1 fő
1 fő

Közfoglalkoztatott

1 fő
8 fő

Gyermeklétszám alakulása
2018/2019-es nevelési évre
2018.09.03.
Óvodába
távozott
Férőhelyek
száma

Minicsoportba

3

Kiscsoportba

23

ebből

26

26

12
Katicacsoport
ebből

26
Felvételt nyert

14
Micimackó
csoport

Folyamatos anyás beszoktatási sorend / ideje 2 hét/fő

Katica
csoport
Micimackó
csoport

Szeptember
6 fő

Október
4 fő

November
2

Összesen
12

6 fő

4 fő

4

14

Összesen

26
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Záró gondolatok

Körösladányi ÁMK Intézményvezetői megbízásomat 2018. július elején kaptam, köszönöm
a bizalmat a fenntartónak és a képviselő testület tagjainak. Feladataimat igyekszem a
legjobb tudásom szerint végezni. Nevelési év kezdete után meglátogattam az
intézményegységeket azzal a céllal, hogy betekintést nyerhessek a területükön folyó
munkáról. Tapasztalatom az volt, hogy minden területen a munkatársaim legjobb szakmai
tudásuk alapján végzik sokrétű feladataikat. A beszámolók alapján összegezve az elmúlt
év céljait, eseményeit, programjait azt gondolom, hogy egy sikeres évet tudhat minden
egység maga mögött. A hétköznapokban és az ünnepeken is mindenki tette a dolgát. A
beszámolók összegzése, felsorolásai mutatják, hogy mi mindenre jutott idő, az intézmény
minden egysége a kitűzött feladatait teljesítette.
Szeretném megköszönni az ÁMK dolgozóinak az elmúlt évben végzet munkájukat és
további sok munkasikert kívánok a következő évre.
Nyugdíjba vonuló élelmezésvezető munkatársunknak a magam és az ÁMK dolgozói
nevében kívánok jó egészséget, tartalmas és boldog nyugdíjas éveket.
„Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni.”
/Kossuth Lajos/

Tisztelt képviselő testület!
Köszönöm szépen az elmúlt évben nyújtott támogatásukat, a személyi illetve a tárgyi
feltételek vonatkozásában. A további eredményes tevékenységhez, fejlesztéshez és
szinten tartáshoz kérem további támogatásukat, a képviselő-testületet a beszámoló
megvitatására és elfogadására.

Kelt: Körösladány 2018. 10. 12.

Nagy Enikő
Intézményvezető
P.H.
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Záró rendelkezések

A Beszámolót a képviselő testület…………………………..számú határozatával
elfogadta / nem fogadta el
P.H.
………………………………..
Polgármester

A Beszámoló elkészítéséről, mint Intézményvezető gondoskodom

Kelt: Körösladány, 2018.

..............................................
Intézményvezető

P.H.
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