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Körösladány Város Önkormányzata 2017 májusában 390 273 540 Ft 100%-os támogatási intenzitású, 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A „Körösladány településrészének kerékpárosbarát 
úthálózati fejlesztése, a Dévaványai úti ipartelep megközelítésével” című, TOP-3.1.1-15-BS1-2016-
00015 azonosítószámú projekt keretében a település kerékpárosainak életét nagy mértékben 
segítő kerékpárút építését tudja megvalósítani az önkormányzat. 

A projekt keretében elvárás, hogy az építési munkák mellett szemléletformáló programok is 
megvalósuljanak, amely elvárás találkozott az önkormányzat elképzeléseivel, így több mint egy éven 
keresztül különböző programok valósulnak meg Körösladányban annak érdekében, hogy a lakosok 
már előre megismerjék a beruházást, a létrejövő kerékpárforgalmi létesítmények szabályos 
használatát, javuljon a települési közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra. Néhány a kiemeltek 
közül: Kerékpáros Projekt nap, KRESZ-park, gokartos ügyességi pálya kitelepülés, elektromos 
kerékpáros program, közlekedésbiztonsági rajzverseny stb. 

 

A szemléletformáló programokat a megye egyik legtapasztaltabb szolgáltatója, a Körösök Völgye 
Natúrpark valósítja meg. 

 

A Tüköry Lajos általános iskolában már folynak a tantermi programok, KRESZ oktatás, mozgásoktatás, 
baleset megelőzés, kerékpáros ismeretek témakörökben. A nyolc alkalomból álló képzésbe 
harmadiktól a nyolcadik osztályosokig minden tanuló bevonásra kerül. 

2017. 12. 12-én kedden és 14-én csütörtökön 11:00 órától a Tüköry Lajos általános iskola konferencia 
termében a célirányos mozgás szerepel a programban, Tour De Tacx néven egy virtuális 
kerékpárpályát kell teljesíteni a résztvevőknek. A gyerekek csúcsminőségű igazi országúti 
versenykerékpárokon tekerhetnek, miközben a pályát a kivetítőn figyelhetik. A kerékpárok és a 
program közvetlen összeköttetésben vannak, így való kerékpárverseny alakul ki. A bringázásban 
segítségünkre lesz Molnár István a Magyar Nemzeti Országúti Válogatott tagja.  

Ezen rendezvényeket sok érdekes program követi, néhány a kiemeltek közül: Kerékpáros Projekt nap, 
KRESZ – park, Gokartos ügyességi pálya kitelepülés, Elektromos kerékpáros program, 
Közlekedésbiztonsági rajzverseny stb. 

 

MEGHÍVÓ 

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit 2017.12.14-én 11:00 órára a Tüköry Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatású Intézmény konferenciatermébe (Körösladány, Wenckheim 
Béla u. 5.), hogy megismerkedhessenek a virtuális kerékpárversennyel, valamint láthassák azt, hogy a 
körösladányi gyerekek mennyire felkészültek. A válogatott versenyzővel lehetőség lesz interjút 
készíteni a helyszínen. 

A verseny után 14:00 órától meg lehet tekinteni a KRESZ oktatást is, illetve 15:00 órától Győri Judit 
rendőrfőtörzsőrmester, a Szeghalmi Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója tart elméleti 
felkészítést a gyerekeknek, ahol szintén lehet fogatni, fotózni, interjút készíteni. 


