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Körösladány Város Önkormányzat             
Képviselő-testület  üléséről        

 Az októberi választást követő második, december 
8-i testületi ülésén Körösladány Város Önkormányzata 
egyebek mellett megtárgyalta az önkormányzat ez évi, 
III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót amit  
1.549.759.000,- Ft bevétellel és 1.450.813.000,- Ft ki-
adással fogadott el.  
Az önkormányzat a tervezet szerint működött, hitelt 
sem működésre, sem beruházásra nem kellett felvennie. 
A megkezdett beruházások folytatódtak.  
A képviselő-testület a jövő évi költségvetés koncepciója 
tárgyalásán megállapította, hogy forrásai a gazdasági 
válság hatásai miatt várhatóan szűkülni fognak, ezért 
eredetben mind bevételi, mind kiadási oldalon 
1.434.865.000,- Ft-tal számol.  
A képviselők felhatalmazták Kardos Károly polgármes-
tert, hogy a takarékosság jegyében vizsgálja meg, mi-
lyen ésszerű lépéseket lehetne tenni a racionálisabb 
működés céljából. 
Testület döntött a  2011. évi víz- és szennyvízdíjakról.  
Eszerint 2011-től: az ivóvíz fogyasztástól függő díja  
- a lakosságnak          170,30,-Ft/m3+áfa,  
- közületeknek           278,50,- Ft/m3+áfa.  
A szennyvíz csatorna fogyasztástól függő díja  
- a lakosságnak          355,00- Ft/m3+áfa,  
- közületeknek            569,26,-Ft/m3+áfa. 
A Viziközmű által szállított szennyvíz szippantás              
bruttó 6.095,-Ft/alkalom . (5 m3– es tartállyal.)  
A testület 2011-ben helyi adó mértékében, továbbá  a 
térítési és egyéb díjakon – a lakbérek kivételével– nem 
kíván változtatni. Az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások bérleti díja komfortfokozattól függően 2011. 
január 1-től:- összkomfortos lakás 230,- Ft/m2/hó, 
komfortos lakás200,- Ft/m2/hó, félkomfortos lakás 
135,- Ft/m2/hó, komfort nélküli lakás 70,- Ft/m2/hó, 
szükséglakás 45,- Ft/m2/hó. 

 
Békés, boldog                             
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és  sikerekben gazdag,  

boldog  
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Ha többet szeretne tudni  Körösladányról:   www.korosladany.hu 

   A Pöttöm Party előtt és után … 
  
 Immár hagyomány a november 20-án megrende-
zett jótékonysági rendezvényünk, a Csudajó Pöttöm 
Party. Egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezé-
séhez sok-sok ember munkája és önzetlen segítségnyúj-
tása szükséges. Sokan örömmel ajánlották fel tevőleges 
segítségüket a szülők köréből és más közösségekből. Az 
óvó nénik  hetekkel a kitűzött időpont előtt összeállítot-
ták műsorukat, majd hosszú gyakorlás előzte meg a gye-
rekek fellépését. Mások igényes dekorációt készítettek 
természetes anyagokból. Néhányan a szponzorok feltér-
képezésére és felkeresésére vállalkoztak. Az óvodai dol-
gozók közül többen a vendégek kiszolgálásában segéd-
keztek. A szervezés szálait az alapítványi tagok tartották 
a kezükben. Végre elérkezett a nagy nap. A szülők, meg-
hívott vendégek, valamint a lakosság részéről egyaránt 
nagy érdeklődést tapasztaltunk. Megfigyeléseink és a 
pozitív visszajelzések alapján úgy gondoljuk, hogy a 
résztvevők jól érezték magukat az egész délutánt felöle-
lő programokon. Elsőként az óvodások műsorán moso-
lyoghattak, derülhettek a nézők. Ezt követően látványos 
mutatványokból álló bűvészprodukció kötötte le a közön-
ség érdeklődését. Ezt a programot követte a sorban a 
táncház, ahol a Cuháré Citerazenekar „húzta a talpaláva-
lót”. Kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhattak, egy-
szerű tánclépéseket gyakorolhattak. 
Rendezvényünk a tombolasorsolással zárult, ahol nagy 
mennyiségű tombolatárgy adott jó esélyt a nyerésre.      
A programok között finomságokat csemegézhettek ven-
dégeink a büfében, melyek – elsősorban –  az anyukák és 
a nyugdíjas hölgyek kezét dicsérik. Úgy érzem, elégedet-
tek lehetünk rendezvényünkkel minden tekintetben.  
Bevételeink az alapítvány számláját gyarapították, mely 
az új óvodába való átköltözés után kerül elköltésre. Több 
év gyűjtésének eredményeképpen most lehetőségünk 
nyílik hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermekek személyisé-
ge esztétikus, otthonos környezetben fejlődhessen. 
                       Tasi Mária 

Közvélemény kutatás 
Körösladány Város Önkormányzata 2011. július 1-2-
3-án 16. alkalommal kívánja megrendezni a 
Körösladányi Napokat. A szervezők arra kérik váro-
sunk lakosait, rendezvényünk látogatóit, hogy a 
megrendezéssel és a programok összeállításával 
kapcsolatosan véleményeikkel, ötleteikkel és javas-
lataikkal segítség munkájukat!  Kérjük, tegyenek 
konkrét javaslatokat a fellépők személyére is!  
Kérjük, hogy véleményüket, javaslatukat 2011. janu-
ár 31-ig írásban juttassák el a szervezőkhöz! 
Cím: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház  
5516. Körösladány, Petőfi tér 2.,  vagy  a 
muvhaz@korosladany.hu     email címre.                                                                                          

http://www.korosladany.hu
mailto:muvhaz@korosladany.hu


 
(A teljes beszámoló Körösladány város honlapján olvasható) 
 
A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a megyei közgyűlés tagjainak válasz-
tása településünkön rendben, a törvényes előírásoknak megfe-
lelően zajlott le. A választópolgárok hat szavazókörben adhat-
ták le voksukat, és kialakításra került egy kisebbségi szavazó-
kör is. 
 
A választások előkészítését és lebonyolítását a Helyi Választási 
Bizottság a Szavazatszámláló Bizottságok, valamint a Helyi 
Választási Iroda végezte. Ismeretes, hogy a bizottságok három 
tagját és a póttagokat a képviselő-testület választotta, a pártok 
és jelölőszervezetek pedig, képviselőjüket delegálták a bizott-
ságokba. A választási iroda tagjait a jegyző bízta meg. 
 
2010. október 2-án 16 óráig a választók névjegyzékébe 3.838 
fő került felvételre. A szavazás napján ez a létszám nem válto-
zott. A választás napján az előbbi számból szavazóként 2.124 
fő jelent meg a szavazókörökben, ami 55,34 %-os részvételi 
aránynak felel meg. Ez meghaladta az országos átlagot. 
A polgármesteri szavazólapra 3 jelölt neve került fel. Erre a 
három jelöltre adta le a 2.124 választópolgár a polgármester -
választás során a szavazatszámláló bizottság által érvényesnek 
talált 2.119 szavazatot, amely az összes szavazathoz viszonyít-
va 99,76 %-os aránynak felel meg. 
Ezen érvényes szavazatokból Kardos Károly, a FIDESZ-KDNP 
jelöltje 984 szavazatot (47,15%), Kecskeméti Bálint független 
jelölt 876 szavazatot (41,97%), Tiszainé Rudner Judit függet-
len jelölt 227 (10,88 %) szavazatot kapott. 
 
Ezen eredmény alapján 2010. október 3-tól  
Körösladány Város Polgármestere  
Kardos Károly 
Körösladány, Batthyány u. 32. szám alatti lakos lett. 
 
Mint Önök is értesültek róla, a költségtakarékosság okán az 
ország minden településén csökkentették a megválasztható 
képviselők számát. Így városunkban is a korábbi 13 képviselő 
helyett ezen választáson már csak 6 fő került megválasztásra. 
Ez a megválasztott képviselőkre jelentős terhet fog róni, hiszen 
a feladatok nem csökkentek. Így a helyi képviselő-testület 6 
mandátumáért 27 fő képviselőjelölt indult. A választás úgyne-
vezett kislistás rendszerben zajlott, melynek eredménye a kö-
vetkező lett: 
Szavazóként megjelentek száma szintén 2.124 fő, az érvényes 
szavazólapok száma 2.089 (98,35 %), az érvényes szavazatok 
száma 10.850 volt. A kapott szavazatok száma sorrendjében a 
képviselő-testület tagjai lettek: 
 
Dr. Pelcsinszki Boleszláv Körösladány,Tüköry u. 12. 
 1.249 szavazat 
Kovács Imre Körösladány, Petőfi tér 7/ 1                            
 868 szavazat 
Dr. Kovács György Zoltán Körösladány, Árpád u. 1/1.  
 845 szavazat 
Kecskeméti Bálint Körösladány, Vasút u. 1/6.  
 822 szavazat 
Mező Zsigmond Körösladány, Vécsey u. 7.  
 700 szavazat 
Holóka Demeter Péter Körösladány, Fási u.20/1.  
 629 szavazat 
 
Tájékoztatásként elmondani kívánom még, hogy egy időben a 
helyi önkormányzati választásokkal, a szavazók a megyei köz-
gyűlés tagjaira is szavaztak. Békés megyében a megyei önkor-
mányzati helyekért 3 párt indult. Városunkban a megyei köz-
gyűlés listájára szintén 2.124 fő adott le szavazatot, amelyből 
2.039 (96 %) volt érvényesesen leadott szavazat. 
 

FIDESZ-KDNP   1332 szavazat (65,33 %) 
JOBBIK               438 szavazat (21,48 %) 
MSZP                         269 szavazat (13,19 %) 
 
 
 
A megalakuló közgyűlésben a pártok az alábbi képviselői he-
lyeket szerezték meg, a listákra leadott szavazatok figyelembe 
vételével: 
 
FIDESZ-KDNP          11 képviselő (61,11 %) 
MSZP                               4 képviselő (22,22 %) 
JOBBIK                      3 képviselő (16,67 %) 
 
Városunkban egy cigány kisebbségi önkormányzat is megvá-
lasztására is sor került, egy külön erre a célra kialakított ki-
sebbségi szavazókörben. Korábban a kisebbségi névjegyzékbe 
32 fő került felvételre, amelyekből a választáson  21 fő jelent 
meg és adott le érvényes szavazatot, ez 65,6 %-os megjele-
nést jelentett. 
A kapott szavazatok sorrendjében a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselőjévé 
 
Jakab Tiborné   18 szavazattal, 
Jakab Ildikó    14 szavazattal, 
Jónás András   11 szavazattal, 
Jakab József     9 szavazattal 
került megválasztásra, valamennyi jelölt az MCF a Magyaror-
szági Cigányok Országos Fórumának a jelöltje. 
 
Engedjék meg, hogy a magam, illetve a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak nevében megköszönjem a válasz-
tásokban részt vevők munkáját, akik megteremtették a 
feltételeket ahhoz, hogy ez a választás is szabályos, 
törvényes formában kerüljön lebonyolításra , és azok 
munkáját is megköszönjem akik a technikai feltétele-
ket ehhez megteremtették! 
 
Körösladány, 2010. október 11. 
      Turbucz Zoltán 
                                                                    HVB elnök 

A Körösladányi Választási Bizottság elnökének beszámolójából 

A 2010. október 3-i helyhatósági választáson 
Körösladányban  önkormányzati képviselő-
jelöltekként indult, a képviselő-testületbe                          

nem kerültek szavazatainak sorrendje:  
 

 7./ Tiszainé Rudner Judit           563 
 8./ Mundrucz Gábor             540 
 9./ Dr. Kovács Gábor Csaba                449 
10./ Rafael Pál          418 
11./ Sipos Imre          387 
12./ Papp József          343 
13./ Ujfalusi László                 338 
14./ Turbucz Gyuláné          319 
15./ Földi János           311 
16./ Nyilas Sándor                 310 
17./ Török Andor András                228 
18./ Csala Rajmund Rudolfné      223 
19./ Petránszki Lászlóné       216 
20./ Somogyi Imre         201 
21./ Rakovics Henrietta       181 
22./ Marton László Sándorné       180 
23./ Gál Péterné         152 
24./ Kristóf András        119 
25./ Molnár Lajos        107 
26./ Gálfi László           89 
27./ Soós Imre           57 



(Kivonat Körösladány Város Önkormányzata 2010. október 13-
i ülésére előterjesztett  határozati javaslatából:) 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete bizottságainak száma, létszáma és tagjai. 
Előkészítő:  Kardos Károly polgármester és Ilyés Lajos jegyző. 
Előterjesztő: Kardos Károly polgármester 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §. (1) be-
kezdése alapján a képviselő-testület határozza meg a bizottsá-
gi szervezetét és választja meg annak tagjait.  
22. §. (1) A képviselő-testület határozza meg bizottsági szer-
vezetét, és választja meg bizottságait. A képviselő-testület a 
kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot vá-
laszt. A törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti. 
23. §.(1) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képvise-
lő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végre-
hajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat az előter-
jesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá amely 
előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a 
képviselő-testületnek.  
(2) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és 
a bizottság döntését felülvizsgálhatja, önkormányzati rendelet-
ben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának.  
(3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
24. §.(1) A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a 
települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az 
alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, 
a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizott-
ság elnöke vagy tagja. 
Mivel a képviselő-testület létszáma gyakorlatilag megfelező-
dött, de „él” az a szabály, amely szerint a bizottságok tagjai-
nak a felét a képviselő-testület tagjai közül kell választani, 
ezért az javasolom a képviselő-testületnek, hogy a korábbi 4 
bizottság helyett a jövőben 3 bizottság lássa el a bizottsági 
feladatokat, az alábbiak szerint: 
- Pénzügyi- és gazdasági bizottság (Közbeszerzési bizottság) 
- Szociális-, egészségügyi- és környezetvédelmi bizottság 
- Ügyrendi-, oktatási-, kulturális- és sportbizottság. 
A javaslatom elfogadása esetén a bizottságokba az alábbi 
tagokat javasolom az előzetes egyeztetések alapján, melyek 
során figyelembe vettem a választásokon elért párteredmé-
nyeket is: 
Pénzügyi- és gazdasági bizottság (Közbeszerzési bi-
zottság) 
Elnök: Kovács Imre, képviselőtagjai: Mező Zsigmond,  
Dr. Pelcsinszki Boleszláv, külső tagjai: Turbucz 
Gyuláné (Őszikék Nyugdíjas Egyesület), Csala Raj-
mund Rudolfné (FIDESZ-KDNP) 
Szociális-, egészségügyi- és környezetvédelmi bizott-
ság 
Elnök: Holóka Demeter Péter, képviselőtagjai:  
Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Kecskeméti Bálint, külső tag-
jai: Földi János (FIDESZ-KDNP), Mundrucz Gábor 
(JOBBIK). 
Ügyrendi-, kulturális- és sportbizottság 
Elnök: Dr. Kovács György Zoltán (FIDESZ-KDNP), kép-
viselőtagjai Holóka Demeter Péter, Kecskeméti Bálint, 
külső tagjai: Ujfalusi László, Sipos Imre. 
 (A képviselő-testület a beterjesztett határozati javasla-
tot egyhangúan elfogadta, így az előterjesztésben javasolt 
bizottságok megalakultak, amelyeknek elnökei és tagjai az 
előterjesztett javaslatban felsorolt személyek lettek.) 

(Kivonat Körösladány Város Önkormányzata 2010. október 13-
i ülésére előterjesztett  határozati javaslatából:) 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2010. október 13-án tartandó alakuló ülésére 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata polgármestere 
illetményének megállapítása. 
Előkészítő:  Ilyés Lajos jegyző 
Előterjesztő: Dr. Kovács György Zoltán korelnök. 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. tv. 3. §. (1) bek. alapján a képviselő-testület a polgár-
mester illetményéről dönt az alakuló ülésen. 
(2) A képviselő-testület a polgármester illetményét a köz-
tisztviselők  jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. 
§-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és 
az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzata-
ként, összegszerűen állapítja meg:  
Szorzószám 3.000-10.000 lakosú település esetén 11,0-
12,5”. 
Továbbá ezen jogszabály az alábbi kitételt fogalmazza: 
(3) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a válasz-
tást követően megállapított összege a megválasztását meg-
előző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél - a 4. 
§ (3) bekezdésében foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb.  
Ez alapján azt javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy 
Kardos Károly polgármester úr illetményét a korábbi polgár-
mester illetményével azonos mértékben, a köztisztviselői 
illetményalap 12x-nek megfelelő mértékben 463.800.- Ft/
hóban állapítsa meg. 
A költségtérítéssel kapcsolatban ezen jogszabály az alábbi 
kitételt határozza meg: 
18. §. (1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellá-
tásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-testület kép-
viseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével ösz-
szefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt szükséges 
költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését 
a polgármester engedélyezi. 
(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A költségáta-
lány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a pol-
gármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának meg-
felelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány 
mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának 
megfelelő összeg.  
(3) Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, 
annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén 
köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem 
hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésé-
nek napjától a határozat meghozataláig a költségátalány (2) 
bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg. 
Célszerűnek tartom, - bár kötelezőnek a következő ülésen 
kellene döntenie a képviselő-testületnek-, hogy ezen ülésen 
döntsünk. A polgármester úrral történt előzetes egyeztetés 
alapján a költség általányt kívánja választani, így lehetséges 
ezen az ülésen a döntés. 
Szintén javasolnám, hogy hasonlóan az illetményhez az előző 
polgármester költségtérítésével megegyező mértékben meg-
határozni, azaz illetményének 20 %-ában, összegszerűen 
92.760.- Ft/hóban. 
Határozati javaslat: Körösladány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Kardos Károly polgármester illetményét 
2010. október 4. napjától a köztisztviselői illetményalap 12. 
szeresében, összegszerűen 463.800.- Ft-ban, a költségtéríté-
sét az illetmény 20 %-ban , összegszerűen 92.760.- Ft-ban 
határozza meg. 
  
(A képviselő-testület a beterjesztett határozati javaslatot egy-
hangúan elfogadta, így  Kardos Károly polgármester urat az 
előterjesztésben javasolt  összegű illetményt és költségtérítés 
illeti.)     

Tájékoztató 



A Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Prog-
ramja „Élőhelyvédelem és helyreállítása, vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának mérséklése” elnevezésű pályázati 
konstrukciójába sikerrel nyújtott be pályázatot. A támogatást nyert 
KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0001 regisztrációs számú „A körösladányi 
duzzasztó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása” elnevezésű 
pályázatnak jelenleg a megvalósítási, kivitelezési szakasza zajlik. 
A projekt célja egy, a körösladányi duzzasztót megkerülő, működő-
képes hallépcső megvalósítása annak érdekében, hogy hosszú 
távon javuljon a Sebes-Körös ökológiai állapota és növekedjen a 
Sebes-Körös és Berettyó folyók halállományának élettere, különös 
tekintettel a védett és a fokozottan védett halfajokra. 
Cél továbbá a hatályos jogszabályok előírásainak betartása, az 
azoknak való megfelelés, mint például az Európai Unió Víz Keret-
irányelve, vagy a biológiai sokféleségről szóló egyezményt 
(Convention on Biological Diversity, CBD) kihirdető 1995. évi 
LXXXI. törvény. 
A jelenlegi helyzet áttekintése: 
A körösladányi duzzasztón ugyan van halcsatorna, de nem tudja 
ellátni funkcióját, mert emelt szintű duzzasztásra tervezték, melyet 
műszaki okokból nem tudnak tartani, és a hallépcső felvízi szakasza 
szárazon marad. A hallépcső kialakítása nem természet közeli, így a 
halak és egyéb vízi élőlények nagy valószínűséggel akkor sem hasz-
nálnák azt, ha megfelelő vízhozam és mélység lenne benne. 
A projekt előkészítés szakaszában elvégzett főbb munkák 
A pályázati konstrukció első fordulójában kizárólag tervezési mun-
kák folytak, mely során elvárt követelmény volt egy olyan vízi léte-
sítmény, csatorna megtervezése, mely a duzzasztó jelenlegi üzeme 
miatt kialakult vízszint különbséget képes áthidalni, a halak megke-
resik, és azon felúsznak. 
Az első forduló eredményeként Részletes Megvalósíthatósági Ta-
nulmány, vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készültek el. 
A projekt megvalósítás szakaszában tervezett főbb munkák: 
A tervezett megoldás szerint egy bukókkal ellátott enyhén 

„kacskaringós”, mesterséges csatorna kerül kialakításra a folyóme-
derrel közel párhuzamosan. A megépítendő létesítmények az aláb-
biak: 
1. Földmedrű halcsatorna a szükséges szakaszos fenékesésekkel, 
bukókkal és pihenőtavakkal kialakítva. 2. Vízsebesség-szabályozó 
vasbeton műtárgy a csatorna felvízi végén, 5 db szabályozó zsilip-
kapuval és egy elzárószerkezettel. 3. Természetes, fejtett és ter-
méskőből készülő bukók, melyek kialakításának köszönhetően vál-
toztatható átfolyási vízszintet tesz lehetővé. 
4. Áteresz kialakítása a halcsatornát keresztező forgalom biztosítá-
sára. 5. Csalivízvezeték kialakítása, a halcsatorna duzzasztóműtől 
való alvízi becsatlakozás viszonylag nagy távolsága miatt, hogy 
nagyobb, gyorsabb vízáramlást keltve voltaképpen becsalja a hala-
kat a duzzasztót megkerülő csatornába. 6. A halcsatorna folyóme-
der felőli rézsűjében egy stabilizált, a megközelíthetőséget biztosító 
karbantartó és fenntartó út kialakítása. 
A projekt megvalósulásával a Sebes-Körös középső és a Berettyó 
alsó szakaszának megbomlott ökológiai állapotában javulás követ-
kezik be. Ezeken a folyószakaszokon a halállomány természetes 
úton pótlódik, az őshonos halak szaporodásának feltételei nagy-
mértékben javulnak. Az említett folyószakaszok is beépülnek a 
Körösök egységes ökológiai rendszerébe, a keresztirányú létesít-
mény nem fogja akadályozni az egyes halfajok vándorlását, az 
életterük jelentősen megnő. 
A projekt jellemző adatai: 
Kedvezményezett: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság, Gyula, Városház. u. 26. 
A projekt nagysága a megvalósítási szakaszban: 106.700.064,- Ft. 
A projekt megvalósítása 2009. júliusától – 2011. júliusáig tart. 
A hallépcső építése: 2010. augusztusától – 2010. november végéig 
tart. A próbaüzemre 2011 tavaszán kerül sor. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 
valósul meg. 
                                      Gyula, 2010. szeptember  

A körösladányi duzzasztó hosszirányú átjárhatóságának  biztosítása 

 A Körösladányi Őszikék Nyugdíjas Klub az elmúlt 
évben „Időutazás a fiatalság felé kulturális programokkal“ 
elnevezéssel, hat programból álló  sorozatot tartott. A vá-
lasztott témák találkoztak a tagok érdeklődési körével, 
amit bizonyít, hogy azokon összesen mintegy 600 fő vett 
részt. 
Az első rendezvény helyszíne a Helytörténeti Gyűjtemé-
nyek Háza volt. Itt a múltban használt mezőgazdasági esz- 
közöket, a vidéki mesterek és iparosok eszközeit néztük 
meg, majd a témához kapcsolódó szellemi vetélkedőt tar-
tottunk. A program jó keretet adott arra, hogy tagjaink 
kellemesen idézzék fel  fiatalságuk  szép emlékeit. 
A második program a városi könyvtárban elsősorban az 
irodalom kedvelőinek szólt. Örömünkre, több olyan klub-
társunk is van, akik megyei,  területi, sőt országos vers-
mondó versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket.  A 
meghívott óvodások és nyugdíjasaink mutatták meg vers-
sekkel, prózával az irodalom iránti szeretetüket. 
Az Advent hetében megrendezett harmadik rendezvényünk 
is igen sikeres volt. Az “Elpattan egy húr” címmel tartott 
népzenei témájú találkozón klubtagjaink bizonyították, 
hogy szeretik és emlékeznek azokra a dalokra, melyeket 
szüleiktől, nagyszüleiktől tanultak. A sikeres találkozó a 
Cuháré citerazenekar és a Fülemüle Népdalkör közreműkö-
désével valósulhatott meg. 
A negyedik találkozó keretében határjáró kerékpártúrát és 
gyógynövénygyűjtő  körutat szerveztünk. A helyi vadász-
ház mögötti erdőségben barangoltunk és gyönyörködtünk 

a tavasszal pompázó növényekben. Mindannyiunknak is-
merős volt a táj, hiszen gyermekkorunk része volt a határ-
járás és bizony az emlékek is elő-előjöttek. Különböző nö-
vényeket is gyűjtöttünk, ahogyan egykor nagyanyáink is, 
megfázás és torokfájás ellen. 
A következő, „Dalban mondom el” című rendezvényünk 
résztvevői  az Észak Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Egyesülete 11 településén működő 17 társklub tagjai vol-
tak. Vendégeink színvonalas műsorszámokkal készültek. 
Míg társaik bográcsban főztek, 14 fellépő dalban és vers-
ben mondta el gondolatait. Az egész napos rendezvény 200 
fős szépkorúja körében fergeteges sikert aratott a békés-
csabai Színi-Stúdió fiataljainak műsora. 
Szeptember végén került sor a pályázat befejező program-
jára. Ekkor egy jókora sétát tettünk a körösladányi 
vadasparkban. Az idei esős nyár több szabadtéri progra-
munk megszervezését nehezítette, így történt most is. Ke-
rékpárral keltünk útra, de gyalog folytattuk utunkat, le-
győzve az akadályokat. Az őszi hangulatban megismerked-
tünk az erdővel és annak élővilágával. 
A rendezvénysorozatra a Békés Megyei Önkormányzat-
tól  pályázaton nyert 200.000,- forintot nagyon hatékonyan 
sikerült felhasználni. A sikeres pályázat írói Jónás 
Sándorné és Turbucz Gyuláné voltak, akiknek meghatározó 
szerepe volt a programok szervezésében és lebonyolításá-
ban is.  
 
      Hunya Karolina 

Sikeres pályázat—sikeres programok 



A Tüköry-vetélkedő győzteseinek köszönete 
 
 A Tüköry Lajos hármas évforduló alkalmából rende-
zett városi emlékverseny első három helyezett csapatainak 
nevében szeretnénk megköszönni azt a jutalomutat, ame-
lyet a polgármesteri hivatal ajándékaként kaptunk.  Az 
eredményhirdetést követően már nagyon vártuk ezt a kirán-
dulást, hiszen a csapatok tagjai közül többen még sohasem 
jártak a fővárosban. Az indulás napja 2010. november 16-ra 
esett. Csapatunkat történelem tanárnőnk, Horváth Zoltánné 
és Kazinczy István, a Helytörténeti Gyűjtemények Háza 
szakmai vezetője kalauzolta. Először a Parlament előtti 
1956-os forradalom öröklángja emlékművet néztük meg, 
majd látogatást tettünk az Országházba, ahol az épület mel-
lett annak különleges makettjét is láthattuk, amit egy há-
zaspár gyufaszálakból készített. Megtekintettük a Szent Ko-
ronát, a jogart, az országalmát. Bemehettünk a képviselők 
társalgótermébe és a korábbi felsőház terembe is. A társal-
gó terem hatalmas szőnyegét Békésszentandráson készítet-
ték, amire mi, Békés megyeiek nagyon büszkék voltunk. Ez-
után elmentünk a Nemzeti Múzeum kertjébe, ahol megko-
szorúztuk Giuseppe Garibaldi szobrát, majd a múzeumban 
megnéztük a Széchenyi-tárlatot, és azt az állandó kiállítást, 
amely végigvezet az államalapítástól a török uralomig tartó 
történelmi korszakon. Végül a koronázási palástot is láthat-
tuk.  
Ezen a különleges napon mindannyian sok új élménnyel 
gazdagodtunk.  
Ismételten köszönjük az önkormányzatnak, hogy a vetélke-
dő nyerteseiként megjutalmazott minket ezzel a szép úttal.  
                      
                      Nemes Noémi,  Nagy Bernadett és Tóth Sarolta      
                                       6. b osztályos tanulók 

Rendkívüli Tüköry-nap 
 
    Mint minden év szeptemberében, idén is meg-
rendeztük a Tüköry-napot. Ilyenkor a tanulók iz-
galmas vetélkedőn vesznek részt, majd egy rövid 
ünnepség keretein belül megkoszorúzzák a 
Tüköry-szobrot. Iskolánk tanárai és diákjai így em-
lékeznek meg városunk szülöttéről és intézmé-
nyünk névadójáról, Tüköry Lajosról. 
    Idén azonban hármas évfordulóhoz érkeztünk: 
Tüköry születésének 180., halálának 150. és újra-
temetésének 100. évfordulójához, ezért rendhagyó 
módon emlékeztünk. Iskolánk történelem szakos 
tanára, Horváth Zoltánné, a Városi Önkormányzat-
tal és a Nadányi Társasággal közösen egy egész 
napos rendezvényt szervezett szeptember 9-én, 
mely nemcsak a tanulókat, hanem a szülőket és 
más körösladányi lakosokat egyaránt bevont a 
programokba. 
   Délelőtt a gyerekeknek csoportokban kellett kü-
lönböző feladatokat elvégezniük, melyekben tárgyi 
tudásra és kreativitásra egyaránt szükség volt: 
csapatnevet választottak, menetlevelet és tablót 
készítettek, Tüköry-hasonmást öltöztettek be, tit-
kosírást fejtettek meg. A téma természetesen 
Tüköry Lajos és élete volt. Délelőtt megemlékezés 
és koszorúzás, majd Tüköry-maraton következett. 
    Kora délután rendkívüli történelemórán vehet-
tek részt az érdeklődők Dr. Csorba Lászlónak, a 
Nemzeti Múzeum főigazgatójának előadásában. Az 
előadást követően a vendégek megkoszorúzták a 
Tüköry-mellszobrot. Az egész napos program befe-
jezéseként szellemi vetélkedőn mérhették össze 
tudásukat a résztvevő tanulók és szülők. Minden 
osztályból három tanuló és két szülő alkotott egy 
csapatot. A legjobbnak a 6. b osztály csapata bizo-
nyult. Az első három csapat tagjai különleges juta-
lomban részesült. A városi önkormányzat felaján-
lásával budapesti kiránduláson vehettek részt. 
Üres kézzel azonban senki sem távozott, mert min-
den résztvevő egy-egy emléklapot, míg az első 
három helyezett csapat tagjai Tüköry Lajos életé-
ről szóló könyvet kaptak. 
                                                       Lakatos Marianna 

        
      Az Oncsán is elérhető lesz a Ladány TV 
 
 A Füzes TV Kft. örömmel tudatja a körösladányi lako-
sokkal, hogy várhatóan még az idei év karácsonya előtt sike-
rül minden oncsai igénylőhöz eljuttatni az internet, a telefon 
és a kábel tv szolgáltatásait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A folyamatban lévő munkálatok már novemberben megkez-
dődtek, és hamarosan minden kedves érintett saját otthoná-
ban élvezheti  szolgáltatásainkat. 
A már ismert kábeltelevíziós csomagunk két új csatornával 
fog bővülni az oncsai településrészen. Így itt már fogható 
lesz a DIGI Sport és a Viasat 3 csatornája is. Két további csa-
torna (a Cool TV, és a Fishing and Hunting) sugárzásáról 
még folynak a tárgyalások. 
A Füzes TV Kft. mindent meg fog tenni azért, hogy a kedves 
oncsai lakosok is már az otthon melegében tudják élvezni a 
december 19-i élő műsorunkat, és további szolgáltatásaink 
kényelmét. 
A  Füzes TV Kft. minden alkalmazottja ezúton is békés kará-
csonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kíván minden 
kedves körösladányi lakosnak! 

Kedves körösladányi lakosok, barátaink! 
  
 A Cuháré citerazenekar benevezett a 
Folkbeats elnevezésű internetes tehetségkutató 
versenyre, melynek fődíja egy tíz állomásból álló, 
két hetes észak-amerikai koncertkörút. Jelenleg 
azon van a sor, hogy a közönség szavazatainak 
megfelelően beválogassanak bennünket az elődön-
tőbe, ahol megmutathatjuk, hogy mit tudunk. Itt 
szeretném a segítségüket kérni.  
Együttesünk világzene kategóriában vesz részt a 
versenyben. 
A következő linket kell a keresőbe begépelni, vagy 
valamelyik közösségi portál (iwiw, myvip, 
facebook) üzenő falán megkeresni: 
http://articles.port-network.com/folkbeats/
index/index/service_left/260/service_right/261 
articles.port-network.com                                    
                          Komróczki Gyula 

http://articles.port-network.com/folkbeats/


MAZSORETT 
  
 A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 20 
éves jubileuma alkalmából, Budapesten a Stefánia Kul-
turális Központban - ünnepi gála műsor keretében – a 
szakma legjobbjai elismeréseket vehettek át. Macskinné 
Pór Erzsébet a Sárrét Mazsorett Együttes művészeti ve-
zetője ,,A mazsorett szekcióban végzett kiemelkedő te-
vékenységéért és kiváló művészeti munkájáért” Díszok-
levélben részesült. Macskinné vezetésével 7 település, - 
Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztő, Biharnagybajom, 
Körösladány, Köröstarcsa,  Zsadány - mazsorett csoport-
jai a 18 év alatt sikert sikerre halmoztak. 
A Szeghalmon 2000 – ben Pro Urbe díjjal kitüntetett 
Macskinné Pór Erzsébet tanítványaival nemzetközi és 
országos versenyeken eddig 13 első, 21 második, 3 har-
madik helyezést, 28 kiemelt  arany, 30 arany, 16 ezüst, 1 
bronz oklevelet szerzett. 
További eredményeik: 3 kiemelt arany, 1 ezüst minősí-
tés, 6 fődíj, 5 vándorserleg, 9 különdíj, 2 koreográfiai díj, 
8 legjobb tamburmajor cím. 
Az önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, támoga-
tók és szülők segítségével többször szerveztek országos 
fesztiválokat, találkozókat, továbbá közel ezer rendezvé-
nyen vettek részt. Kína és Izrael mellett Európa 11 or-
szágában képviselték térségünket. Jövőre 12 sárréti 
mazsorett csoport vállalkozik újabb szakmai megméret-
tetésre. A tervezett  francia és spanyol vendégszereplé-
sek mellett fellépnek a 42. Debreceni Virágkarneválon, 
továbbá készülnek a körösladányi, füzesgyarmati és 
vésztői mazsorettek fennállása 15. évfordulójának ün-
nepségeire. A 19. tanévet elkezdve a célok és a  felada-
tok változatlanok! A mazsorett iránt érdeklődők mozgás-
kultúrájának sokirányú fejlesztése, az egészséges élet-
módra nevelés, a közösségformálás, a tehetséges fiata-
lok szerepeltetése, versenyeztetése, hivatásos pályára 
irányítása, a fúvószene népszerűsítése, a közönség kul-
turált szórakoztatása. 
Köszönöm minden jelenlegi és volt tanítványomnak a 
munkáját, a hozzátartozók, önkormányzatok, intézmé-
nyek és a  támogatók pozitív hozzáállását, segítségét, 
együttműködését. 
Szeghalom, 2010. október  
                                     
                                          Macskinné Pór Erzsébet 
                                  mazsorett és gyermektáncoktató 

KÖNYVAJÁNLAT 
 A közelmúltban jelent meg Holóka Demeter  Péter  
Erdők alján, vizek partján című  rövid elbeszéléseket, 
karcolatokat tartalmazó  kötete. A könyv  lapjain meg-
elevenednek Körösladány  megszűnt tanyavilágának epi-
zódjai, de a szerző horgászkalandjaiból is olvashatunk 
egy csokorra valót. A történetek alakjai Körösladányban 
élő és valaha közöttünk élt emberek mindennapjaiból 
kiragadott valós történetek. A részben önéletrajzi 
"ihletésű" írások az elmúlt gyermekkor varázsát  és a 
természet naponta megújuló szépségét próbálja a tisz-
telt olvasók felé tolmácsolni. A könyv megjelenésében 
nagy segítséget nyújtott Sas Éva tanárnő és Szatmári 
Balázs.  A könyv megrendelhető a 06-30/427-52-54 vagy 
a 06-30/590-36-12 mobiltelefonokon, vagy személye-
sen, a Körösladány  Fási utca 20/1 alatt. Szállítási határ-
idő a megrendeléstől számított 10 nap. (Kérésre házhoz 
is szállítható.)  
A könyv ára 3.300,-Ft. 

A közelgő ünnepek elé… 
 
 Így, hogy egyre közeleg Karácsony, eszembe jutottak a 
régi szép gyermekkori emlékek. Az, ahogyan anyukám mese-
szépen feldíszítette lakásunkat, az ételek finom illata, a szeretet 
és a megértés, egyszóval minden, amit a karácsony takar. Em-
lékszem, ahogy mindig megkértem szenteste anyukámat, hogy 
fonja be sok-sok apró ágra a hajam, mert egyébként - azt hit-
tem - nem jön el hozzám a Jézuska. Miután megtette, a csillo-
gó-villogó  fenyőfa elé ültem és köszönetet mondtam minden 
jóért. Majd olyan dolgokat kértem a Jézuskától, amiket spórolt 
pénzemen nem tudtam volna megvenni: egészséget , örömöt, 
szeretetet.  Mosolyogtam magamon, mikor ezeket az emlékei-
met felelevenítem. Számomra akkoriban még megvolt a vará-
zsa az egész ünnepnek. Nem mintha olyan sokat öregedtem 
volna, de tapasztaltam, átéltem dolgokat. Már nem varázs. 
Kimondom azt, hogy karácsony, s azon aggódik mindenki, mi-
ből teremtse elő mindazt, ami ilyenkor szokás. Itt kezdődik a 
probléma. Drága ajándékot veszek, nagy fenyőfát mert így 
szokás. Visszatérek egy picit az emlékeimhez. Az egyik kará-
csony alkalmával  kaptam a nagyszüleimtől és anyukámtól egy 
nagy babát. Akkoriban az volt a legnagyobb álmom, a hab a 
tortán. Tudtam, hogy nagyon drága és azt hittem, sosem ka-
pom meg. Mielőtt kibontottam volna, mamám és anyukám lel-
kemre kötötték, hogy nagyon vigyázzak rá! Elmondhatatlanul 
boldog voltam, és a család is, mert tudták, mekkora örömet 
szereztek nekem. Megfogadtam, nagyon vigyázok rá, s ha lesz 
egy gyerekem, megkapja tőlem. A babát a mai napig őrzöm és 
ugyanúgy előbújik belőlem a gyermeki öröm, ha meglátom, 
mint akkor Karácsonykor. Néhány éve volt egy szegényesebb 
karácsonyunk. Minden megvolt: a díszek, a fa, jobbnál-jobb 
ételek. Ekkor már jobban beleláttam a dolgokba, tudtam, mind-
ez mennyi kiadással jár. Anyukám közölte velünk: az idén ne 
várjunk ajándékot. Kicsit elkeseredtem, de tisztában voltam 
vele: nincs rá pénzünk. Elmentem néhány barátomhoz, akik 
büszkén mutogatták értékesebbnél értékesebb ajándékaikat. 
Nehéz szívvel tértem haza, tudván, én nem kapok semmit. 
Amikor beléptem a házunkba, körülnéztem és a karácsonyi 
hangulat feldobott. Boldog voltam attól, hogy bármerre néz-
tem, az ünnep sugárzott. Leültem az asztalhoz, papírt és tollat 
ragadtam. Gondoltam, hogy mivel pénzem nincs ajándékra, 
leírom, hogy anyukám mit jelent számunkra és köszönetet 
mondok mindazért, amit értünk tett. Elég terjedelmesre sike-
rült. Mikor végeztem, behívtam testvéreimet és anyukámat a 
szobába. Mondtam, hogy ez a mi ajándékunk és szeretném 
felolvasni. Közben az ágyamra pillantottam, ahol egy ajándék 
várt. Odaszaladtam, kibontottam és egy jó meleg pulcsi volt 
benne. Anyukám azt mondta, tudja, hogy nem erre vágyok, de 
csak ezt tudta adni. Elsírtam magam, hisz nem számítottam 
semmire, és mégis kaptam. Boldog voltam, nagyon boldog. 
Nem az a büszkeség sugárzott belőlem, mint a barátaiméban, 
mikor megmutatták drága ajándékaikat. Bennem mérhetetlen 
öröm és boldogság uralkodott. Meghatódva olvastam fel a mi 
ajándékunkat. Anyukám sírt és mosolygott is egyszerre, majd 
szavak helyett magához szorított mindhármunkat. Akkor ő pon-
tosan azt érezhette, mint én, amikor megkaptam a babát. Mint-
ha ez lett volna az álma. Örültem, hogy örült, és tudtam, sem-
milyen ajándékkal nem okoztam volna neki ekkora boldogsá-
got. Számomra ez a karácsony varázsa és nem a pénz.  
Azért írtam le történetemet, mert szerettem volna ráébreszteni 
mindenkit. Ezen az ünnepen nem az ajándék és főleg nem an-
nak értéke a fontos.  
Végezetül ezúton kívánok mindenkinek békés, kellemes kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt!  
 
                                                                 Szitás Erika 



A művelődési ház újra  
várja látogatóit 

 
 - Mondja kedveském, Ladányban vagyok? - tette 
fel a kérdést az „új” művelődési ház megtekintésekor az 
egyik idősebb látogató. -Szerencsére, igen! - volt a vá-
lasz. És valóban, sokan vették örömmel, hogy pályázati 
pénzből,  az önkormányzat saját erejének és természe-
tesen a kivitelező Layer Kft. és alvállalkozói munkatár-
sainak  köszönhetően megújult, megszépült, joggal 
mondhatjuk megfiatalodott a közel 200 éves épület. Az 
idén tavasszal megkezdődött  felújítás kezdetén még 
sem az építtető, sem a kivitelezők nem számíthattak 
arra, hogy számos előre nem várt probléma adódik, de a 
ház mégis elkészült a befejezési határidőre. A teljesség 
igénye nélkül megvalósult a teljes falszigetelés, a fűtés-
korszerűsítés, az ajtók-ablakok cseréje, az új stúdióhe-
lyiség kialakítása, födémcsere, tetőcsere, burkolatcsere- 
és felújítás, a kazánház elbontása, helyén térburkolat 
kialakítása, mozgáskorlátozott bejárat és a mosdó kiala-
kítása. A művelődési ház átadása 50. évfordulója és fel-
újítása ünnepségére  november 6-án került sor. A ren-
dezvényen részt vett és köszöntőt mondott Farkas Zol-
tán, a Békés megyei Közgyűlés elnöke, térségünk or-
szággyűlési képviselője, továbbá Szatmári János egykori 
tanácselnök és Kardos Károly polgármester. A beszéde-
ket követően az óvoda, az iskola és a művészeti csoport-
jai adtak színvonalas műsort. Azóta több rendezvénynek 
is otthont adott a ház. 17 csapat részvételével, a szoká-
sos jó hangulatban zajlott le az immár 5. Ladányi Disz-
nótoros. Sikeres volt a kétévenkénti, óvodai jótékonysá-
gi rendezvény, továbbá - új kezdeményezésként - a vá-
rosi  adventi koszorú minden gyertyája kedves ünnepség 
keretében került meggyújtásra. De volt gyermekszínházi 
előadás, Ifjú Zenebarátok Hangversenye, hogy csak a 
nagyobbakat említsük. Visszatérhettek régi, megszokott 
helyükre az öntevékeny művészeti csoportok és civil 
szervezetek, amelyek ismét az immár  megújult falak 
között tartják foglalkozásaikat. 
Mind a fenntartó, mind a ház munkatársai remélik, hogy 
az immár kisvárosi színvonalú épület megújulása után a 
szabadtéri színpad és a sörkert felújítására korábban 
beadott pályázat is sikeres lesz.   
      Sipos Imre 

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  
 DÉMÁSZ hibabejelentés: 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 

Sárrét 15,  
Sárrét 30 

 
 Nagy sikerrel zárult a 
s z e p t e m b e r  1 1 - é n 
Körösladányból induló, első 
alkalommal megrendezett, 
- és reméljük, hagyomány-
teremtő - „Sárrét 15, Sárrét 
30” elnevezésű teljesít-
ménytúránk. Az ötlettől a megvalósulásig több mint 
egy év telt el, tucatnyi természetbarát hónapokig tartó, 
éjt nappallá tévő kemény munkájának köszönhetően. 
Amikor a heteken át tartó esőzés ellenére hajnalban 
megérkezett Gyuláról az első indulónk, leírhatatlan bol-
dogság és izgatottság lett rajtunk úrrá: Vajon mit felej-
tettünk el? Ki tudunk-e jutni időben az ellenőrző pon-
tokra? Innen már nincs visszaút! Rövid megbeszélés, a 
gulyásleves felkészítése, a transzparens kihelyezése, és 
egy kis lélekmelegítő elfogyasztása után elindultunk. 
A 42 indulóból 26-an a 15 km-es, 16-an a 30 km-es tá-
von indultak. Az útvonal nagyobb része földút (a túra 
nevéhez hűen ez alkalommal sár és pocsolya), amely – 
Körösladánytól majdnem Vésztő-Mágorig – az alföldi 
táj összes szépségét volt hivatott bemutatni. Azt hi-
szem ezután mondanom sem kell, hogy senki sem in-
dult kerékpárral, így a túrázók többsége ki is használta 
a 4 és fél illetve a 7 és fél órás szintidőt, az útvonal 
hosszától függően. Egyébként is kalandos útvonalunkat 
néhányan kibővítették, őket sikeresen visszanavigáltuk 
a helyes irányba. A legfiatalabb túrázó Ladányi Gyula 
(12 éves) könnyedén teljesítette a 30 km-es távot, ju-
talma az oklevélen és a kitűzőn kívül a méltán kiérde-
melt aranyserleg volt. A 30 km-es távon az első helye-
zett Tóth György (Békéscsaba) lett,  míg 15 km-en Vadi 
László (Gyula), aki ezzel a túrájával teljesítette a 3000. 
kilométerét. 5-en gondolták úgy, hogy versenytársaikat 
nem üldözik tovább, pedig minden ellenőrző ponton 
várta őket egy kis harapnivaló: zsíros kenyér, pogácsa, 
csoki, víz (minimum 20 mm), sütemény, gulyásleves, 
melyet nagy örömmel fogadtak. 
A teljesség igénye nélkül: a túra útvonalát, a jelfestést 
Holóka Demeter Péter irányította, aki felfedezte ne-
künk ezt az útvonalat, hiszen ő itt nőtt fel. A szervezés-
ben (sajtó, WEB, GPS-koordináták) nagy szerepe volt 
gyakorlott túrázónknak, Kiss Károlynak és Vidovenyecz 
Zsoltnak, aki a térképet is elkészítette. Köszönjük Szat-
mári Dánielnek a fuvarozásokat.  Nélkülük ez a túra 
nem jött volna létre. 
Külön köszönjük a nevezőknek, hogy elismerve mun-
kánkat, eljöttek (Budapestről, Debrecenből, 
Túrkevéről, Kisújszállásról, Gyuláról, Békéscsabáról, 
Mezőberényből, Szeghalomról és természetesen 
Körösladányból), és indultak túránkon. Ez ad nekünk 
erőt a folytatáshoz, hogy jövőre ismét meghirdethes-
sük: Sárrét 15, Sárrét 30! 
Végül pedig dobpergés közepette bejelentem, hogy 
Vassné Vakarcs Csilla célba érkezőknek felkínált gu-
lyáslevese első helyezést ért el az immár hagyomány-
nak számító XII. körösladányi Népi Ételek Főzőverse-
nyén, amely a túránkkal egy napon került megrende-
zésre. Köszönjük a megtisztelő elismerést!  
 
Bővebb információ: termeszetbarat.try.hu 
                                                       Horváth Zoltán 
 



 Program a munkanélküliség kezelésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Több százan részesültek képzésben, és helyez-
kedtek el A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP 1.1.2) keretében zajló a „Decentralizált 
programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásá-
ra” elnevezésű Európai Uniós pályázaton nyert pénz-
ből a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szeg-
halmi kirendeltsége is részesült. A 317 millió forintot 
meghaladó összeg felhasználásával, több mint 450 
regisztrált álláskeresőnek adtak esélyt a foglalkozta-
tásra. Eredetileg 355 fő volt a programba vonni kí-
vánt létszám. 
A program ezen részét is túlteljesítettük – tudtuk 
meg Tóth Ferencné dr. kirendeltség-vezetőtől. A ter-
veinkben azt tűztük ki célul, hogy az érintettek leg-
alább 62 %-a képzésben vegyen részt, ezek 90 %-a 
sikeresen fejezze be a képzést, szerezzen képzettsé-
get, szakképesítést, az ügyfelek 80%-a sikeresen 
fejezze be a programot és 36%-uk a kilépést követő-
en a 180. napon is foglalkoztatásban álljon. Amikor 
elindítottuk a programot, figyelembe vettük a foglal-
koztatók igényeit. A képzéseink kialakításában is ez 
a szempont vezérelt minket. Ügyfeleink számára kü-
lönféle szolgáltatásokat és támogatásokat kínáltunk: 
pszichológiai tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 
motivációs tréningek. Az ügyfelekkel közösen, sze-
mélyre szabottan alakítottuk ki az egyéni programju-
kat. Az új elem a mentori segítségnyújtás által egy 
magasabb szintű szolgáltatást tudtunk biztosítani 
azoknak, akik ebben a programban vettek részt. A 
mentor az ügyfelek képzésbe vonását, valamint a 
képzés sikeres kimenetelét segítette elő személyre 
szabott tanácsadással, mentálhigiénés gondozással, 
majd minden szükséges esetben az aktív, önálló ál-
lásfeltárásban is közreműködött. A képzés idejére 
keresetpótló juttatást adtunk. Az ügyfelek többségé-
nek lehetősége volt a képzést követően bérköltség 
támogatás megszerzésére is. Az Európai Unió és a 
TÁMOP 1.1.2 program segítségével, több mint 250 
ügyfelet támogattunk a képzettség megszerzésében 
és 315 ügyfelet az elhelyezkedésben. Bár sokak ese-
tében a hatásvizsgálat még tart, de akik elhelyezked-
tek és a 180. napon dolgoznak, azok száma 165 fő a 
vizsgált 298 főből. 
A program során az önkormányzatok, civil szerveze-
tek, a munkáltatók és az álláskeresők aktív részvéte-
le a programban segítette a megvalósítást. Az ered-
mények eléréséhez hozzájárult az is, hogy ez a prog-
ram új szolgáltatásokkal, kedvező támogatási for-
mákkal segítette a hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztatási esélyeinek megteremtését, képzési 
szintjének növelését.  
 

 Iskolai hírek 
 

 - Iskolánkban - hagyományainkhoz híven – idén november 
15-19 között  ismét egészségnevelési hetet tartottunk. 
Ilyenkor még hangsúlyosabban próbáljuk tudatosítani tanu-
lóinkban az egészséges életmód, a mozgás és az egészséges 
táplálkozás fontosságát. Ezen a héten az alsó tagozatos osz-
tályok minden napot közös reggeli tornával indították. Hét-
főn Szatmáriné Rudner Mariann védőnő tartott előadást a 
megfelelő higiéniai szokások fontosságáról, mikéntjéről. 
Kedden közös gyümölcssalátát készítettek az osztályokban, 
melyet a szülőkből álló zsűri értékelt. Másnap játékos vetél-
kedőn adhattak számot tudásukról az osztályok 4 fős csapa-
tai, akiknek 1-1 vállalkozó kedvű szülő is segített. Csütörtö-
kön egy élvezetes sportdélutánt töltöttünk együtt, ahol a 
gyerekek évfolyamonként mérhették össze gyorsaságukat, 
ügyességüket, rátermettségüket. A hetet plakátkészítéssel 
zártuk, melyeket szakmai zsűri értékelt. Az egész heti érté-
kelés alapján a következő eredmények születtek: 
1. évfolyam: I.1. b, II.1. a, 2. évf.: I.2. b, II.2. a,                     
3. évf.: I.3. b, II.3. a, III.3. c, 4.évf.: I.4. a, II.4. b.  
Az osztályokat sporteszközökkel és gyümölccsel jutalmazták. 
 - November 27-én Sarkadon került sor a „Szülőföldünk, Bé-
kés Megye” - fesztivál vers-, próza-, színjátszás-, és bábkate-
gória versenyére, ahol iskolánk „Pajkos Kölykök” csoportja 
ezüst, a „Figurák” csoportja bronz minősítést szerzett. Isko-
lánk tanára, Havran Mihály,  a népi mesemondó kategóriá-
ban kiemelt arany minősítést kapott. 
- Nem a pihenésről szólt az őszi szünet iskolánk táncosainak, 
hiszen annak minden napján keményen készültek az idei, a  
mezőberényi Művelődési Központban lezajlott „Szülőföldünk 
Békés Megye” elnevezésű művészeti versenyre. Táncosaink 
elsőként a „Fever of the dance” nevű 9 párból álló latin for-
mációt adták elő, majd Beinschródt Tibor Márk és Magyar 
Mercédesz előadásában láthatta a közönség az „Unchain my 
heart” című latin kűrt. A nagy közönségsikert aratott formá-
ciót ezüst, a duót kiemelt arany minősítéssel díjazták. E na-
pon a gyerekek a körösladányi művelődési ház ünnepségét is 
színesítették egyéni standard és latin táncaikkal.  A közön-
ség a csoportot itt is hálás tapssal köszöntötte. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítőjüknek, Bögre Jánosnak. 
- A körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola, AMI és EPSZ 
2010. november 24-én a TÁMOP 3.3.3. „Eszterlánc– egymás-
tól tanulunk” project keretében rendezte meg találkozóját a 
környékbeli iskolák pedagógusai számára. A téma az integrá-
ció, az egyéni fejlesztés és az egyéni fejlesztési terv volt. 
Ennek kapcsán a résztvevők rehabilitációs foglalkozásokat 
hospitáltak, majd a szakmai műhelyek megbeszélései követ-
keztek. 
- Iskolánk idén is megemlékezett a Zene világnapjáról. A 
felsősök ezúttal sem vetélkedőn mérték össze ismereteiket, 
hanem kivitték a zenét az utcára. Ezzel a jelmondattal kez-
deményezte tavaly Marton Lászlóné azt a közös éneklést, 
melyben a gyerekek közösen tapasztalhatták meg a zene, 
illetve a zenélés örömét. Ebben az évben újabb dalokkal lép-
tek fel az utca járókelői előtt. 
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