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Kétfordulós elnökválasztás a Kistérségi Tanácsban

Bucsa — Az általános iskolások Szülôi Közössége 2010.
december 4-én 18 órától tartja Jótékonysági bálját a bucsai
Mûvelôdési Ház nagytermében.
A zenét Bényei Gábor szolgáltatja. Mindenkit szeretettel várnak!
Dévaványa — 2010. november 11-12-én a ,,Hétszínvirág
Alapítvány – a Dévaványai
Óvodásokért” sikeres pályázatának köszönhetôen az óvodai
egységek iskolába menô nagycsoportosai ellátogattak a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
elôadására.
Ecsegfalva — November
5-én forgatott a debreceni tévé
(DTV) Ecsegfalván. Bemutatta az ország legfiatalabb polgármesterét Kovács Máriát, aki október 4-tôl tölti be ezt a pozíciót. Az ifjú polgármester pedig a
települést mutatta be.
Füzesgyarmat — November 2-tól az önkormányzat tulajdonába került a Schultz Panzió,
melyet a Kastélypark Fürdô fog
ezentúl üzemeltetni. Ebbôl kifolyólag új néven, mint Füzes
Panzió várja a vendégeket. Az
önkormányzat törekvése, hogy
a Tourinform Körös-Sárrét irodával együttmûködésben az
idelátogató vendégek ismerjék
meg a kistérség nevezetességeit is.
Kertészsziget — BucsaEcsegfalva - Kertészsziget
2008. január 1-jétôl közösen
mûködtetett körjegyzôségének
szükségessége az új testületek megalakulása után
megerôsítésre került. 2011.
január 1-jétôl egy mûszaki
ügyintézô foglalkoztatásának
költségén is osztozik a három
település.
Körösladány — Kihirdették a 2011. évi BURSA
HUNGARICA ösztöndíj pályázat eredményét. A képviselô
testület Szociális Bizottsága 22
felsôoktatási intézményben tanuló diáknak ítélte oda a támogatást, amelyet 2 féléven keresztül kapnak a pályázók.
Körösújfalu — 2010. december 18-án kerül megrendezésre a Fenyôünnep.
Ennek keretében egy kis
gyermekmûsorral és Mikuláscsomaggal kedveskedik a Polgármesteri Hivatal a gyerekeknek.
Szeghalom — A városban
is megnyílt az Egyenlô Bánásmód Hatóság Ügyfélszolgálata.
2010. november 26-án kihelyezett kistérségi ügyfélfogadást
tartott Dr. Bodnár Beáta a Polgármesteri Hivatalban.
Vésztô — Februárra készülhet el Vésztôn egy új
munkahelyteremtô támogatási
rendszer, mely a helyi vállalkozások és a letelepülni szándékozó befektetô munkahely-teremtési elképzeléseit támogatná.

Új összetételben a Kistérségi Tanács

A szeghalmi Kistérséget
alkotó kilenc település közül október 3-án öt helyen
választottak új polgármestert. Megváltozott összetételben a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa 2010. október 27-én,
Szeghalmon tartotta alakuló ülését. Az ülésen Balog
Károlyné irodavezetô bemutatta kollégáit és a munkaszervezet
mûködését.
Macsári József a Társulás eddigi elnöke egy korábbi GVOP-s pályázattal kapcsolatban kérte a tagok hozzájárulását ahhoz,
hogy ha a Kistérség számára elônytelen ítélet születik a folyó bírósági ügyben, akkor perre hívhassák a
kivitelezô Metálcom Zrt.-t.
Így az ügy folytonossága
biztosítható, s csökkenthetô
annak az esélye, hogy a pá-

lyázaton nyert 120 millió forintot vissza kelljen fizetni.
Ezt követôen a Tanács
új elnökének a megválasztására került sor. A jelölô
bizottság vezetôje Szabó
Csaba, tagjai Kovács Mária
és Kardos Károly voltak. A
tisztségre Macsári József
- Szeghalom város polgármesterét - és Bere Károly
- Füzesgyarmat város polgármesterét - javasolták.
A vonatkozó jogszabályok
szerint az elnök megválasztásánál a Tanács tagjai által a szavazatok kétharmadát (6) és a kistérség
lakosságszámának öven,
plusz 1 fô (20 717 fô) képviseletét kell megszerezni. A szavazás nem hozott
eredményt, mert Bere Károly 5 szavazatot és 23 066
lakos képviseletét, míg
Macsári József 4 szavaza-

tot és 18 366 lakos képviseletét kapta. A második szavazási forduló elôtt
Macsári József a pártoktól
való semlegesség szellemében Molnár Sándor elnökségére tett javaslatot,
mely mellett Bere Károly
jelölését is fenntartották.
A két jelölt magasröptû
„kampánybeszéde” mellett a nézetkülönbségek
megvitatására is sor került.
Pap Tibor felhívta a társpolgármesterek figyelmét
arra, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósításához pénz is szükségeltetik. Azt pedig a kormányzat biztosíthatja. A hozzászólók kivétel nélkül a térségben élôk érdekeinek
szem elôtt tartását és az
együttmûködés fontosságát emelték ki. (folytatás a
2. oldalon)

Szeghalmi könyv
Rangos összejövetel helyszíne volt a szeghalmi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme október 20-án. A Professzorok az Európai Magyarországért
Egyesület
és a Péter András Alapítvány ,,A Megtartó Sárréti
Nép”- Hol a helyünk Európában? címmel hívta össze
az érdeklôdôket.
A vendégeket Macsári József, Szeghalom polgármestere köszöntötte. A megnyitó
beszédet prof. Dr. Koncz István a PEME ügyvezetô alelnöke tartotta, akitôl megtudhattuk azt is, hogy mi volt a
célja ennek a konferenciának.
- A társaság 6 évvel ezelôtt
indított el egy programot,
melynek fô célja a magyar
Európa nemzeti értékeinek
feltárása. Ennek egyik fontos eleme az Alföld Szeghalom központtal való bemuta-

tása, az Alföld népének nemzetet megtartó tevékenységének ismertetése. Tudjuk
azt, hogy az országot nagyon
szegény emberek ôrizték
meg ezer évig, vagy Európát Magyarország ôrizte
meg 1000 évig. A tatároktól
kezdve a törökökön keresztül számtalan hordát, hadsereget állítottunk meg mi magyarok, és azt gondolom,
hogy ezt publikálni kell. Ennek egyik eleme Szeghalom
környékének és népének bemutatása, mely a program 2.
kötete lesz. A konferencia azt
a célt szolgálja, hogy melléálljanak ennek a kezdeményezésnek, illetve segítsék
az alföldi nép megismerését
azáltal, hogy bárki elmondhatja tapasztalatait errôl a
környékrôl és néprôl. Ebbôl
szerkesztünk egy könyvet, amely több nyelven fog

megjelenni és a professzorok társasága finanszírozza,
tehát nem jelent semmilyen
költséget a bemutatott térségnek.
A meghívottak elôadásokat tartottak a Sárréti vidékrôl, az itt élô
emberekrôl. Elôadók voltak: Dr. Simay Mihály akadémikus, Dr. Kemény László, Dr. Koncz István, Dr.
Fürj Zoltán és Magyar István. Ezt követôen baráti beszélgetés zajlott a Sárréti Nép eredményeirôl, ismert szeghalmi személyiségekkel, mint Sándor Jenôné,
Bartis Márton, Layer István,
Hajdu István, Nagy László, Papp József (egykori tanácselnök). A Szeghalomról
megjelenô könyvet Brüszszelben a magyar delegáció mutatja be, mint hazánk
egyik fontos értékét.

INGYENES

Búcsú és köszöntés

Lezajlottak a helyhatósági
választások a Körös-Sárréten is,
megalakultak az új képviselôtestületek, munkához láttak a
régi-új polgármesterek. A kistérség 9 településébôl ötnél új
polgármestert választottak, 4
esetben – Dévaványán Pap
Tibor, Kertészszigeten Kláricz
Jánosné, Körösújfaluban Szabó Csaba, Szeghalmon Macsári
József újabb 4 évre kapott bizalmat. Az eredmények értékelése a nyertesek és vesztesek dolga, a választási küzdelemben szerzett-osztott sebek
már feledésbe kell, hogy merüljenek, a lapokat leosztották,
kezdôdhet az érdemi munka.
Az 5 új polgármesternek
– Bucsán Kláricz Jánosnak,
Ecsegfalván Kovács Máriának,
Füzesgyarmaton Bere Károlynak, Körösladányban Kardos Károlynak, Vésztôn Molnár Sándornak – jár a gratuláció. Mindannyiukkal szemben nagy az elvárás, nem lesz
könnyû ennek megfelelni.
Essen most szó azokról, akik

nem folytatják tovább. Közülük ketten, dr. Pelcsinszki
Boleszláv Körösladányban és
Kaszai János Vésztôn nem is
indult a választáson. Ôk sikeres
településvezetôk voltak, elég
csak arra gondolni, hogy polgármesterségük alatt lett város
Körösladány és Vésztô. Úgy
gondolom, mindketten nagyra becsült lakosai lehetnek városuknak, amelyért nagyon
sokat tettek. Három település új polgármestert választott
a korábbi helyett. Bucsán dr.
Mile Sándornak, Ecsegfalván
Bálint
Józsefnének
és
Füzesgyarmaton Várkonyi Imrének nem sikerült az újrázás.
Elmúltak a választási kampány lázas napjai, kezdôdhet
mindenütt a szorgos aprómunka a települések mindennapos gondjainak megoldására,
a fejlôdésre. Az új és régi polgármestereknek sikeres munkát kívánhatunk nemcsak településük, hanem a Körös-Sárrét
kistérség boldogulásáért is.
Gila károly

Fejlôdés útján a Körös-Sárrét
Ezzel a címmel jelentette
meg a közelmúltban a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás az ÁROP 1.1.508/C/B-2008-0013 c. pályázat keretében a Szeghalmi
Kistérség projektjeit bemutató kiadványt. Elkészítésének célja, hogy a térség lakói
számára ismertesse az Európai Unióhoz való csatlakozás
óta megvalósított projekteket,
azok hatásait, eredményeit.
Macsári József köszöntôjébôl megtudhatjuk, hogy
a szeghalmi kistérség önkormányzatai közel 10 milliárd
forintnyi támogatásban részesültek. Nagyobb részben, a
2004-06 közötti idôszakban a
Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai révén, majd a 20072013 közötti idôszakra vonatkozóan az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak projektjei keretében. Összességében kijelenthetô, hogy a projektek döntô többsége infrastrukturális jellegû volt és
a felhasznált összegek, fejlesztések a térségi lakosság
életminôségének a javítását
célozták meg. A valósághoz
azonban az is hozzátartozik,

A kiadvány címlapján a térség településeinek címerei
láthatóak

hogy a legkisebb települések
önkormányzatai nem, vagy
csak kismértékben tudtak
Uniós pályázatokra projekteket benyújtani, fôként a saját
forrás hiánya miatt. Célunk a
jövôben is az, hogy a lehetô
legjobban kihasználjuk a pályázati forrásokat. A Somogyi
Csaba által szerkesztett kiadvány részletesen tartalmazza
minden településre vonatkozóan az eddig megvalósított
projekteket, támogatásokat,
illetve a Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás feladatait,
szerepét a térségben.
anGyal jánoSnÉ

Sárréti ajánlatok a Kolbászfesztiválon
2010. október 28-31. között rendezték meg Békéscsabán a már hagyománynyá vált Kolbászfesztivált,
bemutatva a térség gasztronómiai, kulturális hagyományait. A rendezvényen a
Körös-Sárrét Turizmusáért

Egyesületet és a szeghalmi
Tourinform Irodát munkatársunk, Czeglédi Tünde képviselte. A fesztiválra 100 000
látogató érkezett, melynek
kb 12%-a volt külföldi. Nagy
érdeklôdés volt a térségi kiadványaink iránt is.

2

Körös-Sárréti Hírlap — 2010. december

Bucsa

HÍREK
Bucsa — 2010. november
15-én elkezdôdött a bucsai futballpálya felújítása. A községben legutóbb hét éve rendeztek
bajnoki labdarúgó-mérkôzést.
A tervek szerint tavasszal
elkezdôdik a futballcsapat újjászervezése is.
Dévaványa — Sikeresen lezárták a város által elnyert 56 967 333 Ft támogatással megvalósított, a „Pedagógusok módszertani kultúrájának
korszerûsítése a dévaványai
ÁMK-ban” címû projektet.
Ecsegfalva — Az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület, „Ecsegfalvi
Tekergô” címmel egész napos programot szervezett a
gyerekeknek október 23-án.
Az iskolások mesejátékot adtak elô, majd ismerkedtek a
szônyegszövéssel, üvegfestéssel és a kukoricacsuhé játék készítésével.
Füzesgyarmat — A városban összesen 500 m-en felújítják a Kossuth utcai kerékpárutat, melynek elsô szakasza díszburkolatú. A beruházás
6 millió 300 ezer Ft-ba kerül,
amelyet az önkormányzat saját
forrásból valósít meg.
Kertészsziget — A község képviselô- testületének tagjai, és az alpolgármester 2010ben tiszteletdíj nélkül látják el
munkájukat. Az alakuló ülésen létrehozták a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, amely már az
elsô ülésen feladatának kapta
az SZMSZ felülvizsgálatának
elôkészítését.
Körösladány — 25 éves
kimagasló szakmai munkájáért Sipos Imre a körösladányi
Asztalos Miklós Mûvelôdési
Ház és Könyvtár igazgatója
kapta meg a Közgyûjteményi
és Közmûvelôdési Dolgozók
Wlassits Gyula díját. A miniszteri kitüntetést 2010. október
22-én, Budapesten adták át.
Körösújfalu — A Község
Önkormányzatának Képviselôtestülete 2010. novemberében
tartott testületi ülésén megtárgyalta, és elfogadta a háromnegyed éves beszámolóját. A bevételek és a kiadások
idôarányosan teljesültek.
Szeghalom — Zenei Világnap Szeghalmon. 2010. október 1-jén az Ifjúsági Házban
a Pro Musica kórus és az Általános és Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanulói és tanárai
közremûködésével ünnepelték
meg a Zene Világnapját.
Vésztô — A képviselôtestület minden tagja felajánlotta a tiszteletdíját a közösség
érdekében. Van, aki téli tüzelô
vásárlásra, van, aki az egyház
támogatására, mások a település fejlesztésére, új játszóterek létrehozására. Molnár Sándor is egy képviselôi alapdíjnak
megfelelô összeggel támogatja
a fenti célokat.

Polgármester:
Kláricz
János
Lakosságszám: 2 446 fô
Elérhetôség: Bucsa Polgármesteri Hivatal,
Tel: 0666/585-520;
email: bucsa@bucsa.hu
Fogadó órái: elôzetes
egyeztetés alapján
Végzettség: programtervezô informatikus fôiskolai
diploma
Eddigi
tevékenysége:
2003-tól a bucsai polgármesteri hivatalban, mint
rendszergazda dolgozott és
a Bucsai Kábeltelevízió Kft.
megbízott ügyvezetôje volt.
Célok:,,Rövidtávon a célom az önkormányzat anyagi stabilitásának megteremtése, az elmúlt években elmaradt közösségkovácsoló kulturális események,

programok megszervezése és az önkormányzat által biztosított munkahelyek
megôrzése. Hosszú távon
fontosnak tartom cikluson
belül a szennyvíz- és úthálózat fejlesztését, az utak
szilárd burkolattal való ellátását, a belvízelvezetô
rendszer hibáinak feltárását és azok kijavítását. Az
elkövetkezô hetekben egy
olyan sportegyesületet hozunk létre, mely a településen belül sportolni vágyók
minden igényét kielégíti és
a különbözô szakosztályok
mûködését stabilan biztosíthatja. Fô profilja a nagypályás és az ifjúsági futball
lesz. A Közösségi Ház lakosság felé megnyitása már
most is biztosított, látva az
igényeket, ezt a jövôben

Kétfordulós elnökválasztás…

is szeretnénk mûködtetni.
Terveink között szerepel
a Halastó kiszervezése a
Bucsai Csali Horgászegyesületbe, amennyiben az
egyesületi tagok ezt elfogadják.”

Célok: „Rövid távon az
önkormányzat kötelezô és
eddig önként felvállalt feladatainak a színvonalas ellátása, a gazdálkodás stabilitásának megôrzése a
célom. A fejlesztések közül a legfontosabbak, a
fürdô új porta és kiszolgáló épület építésének befejezése, a kisújszállási úti ipari területen épülô
új üzemcsarnok befejezése; a 8-as és 10-es szennyvíz öblözet csatornázása;
a belterületi csapadékvíz
rendezés 3. ütemének kivitelezése.
Hosszabb távon - számítva a II. Széchenyi terv
forráslehetôségére is -, szociális bérlakásokat akarunk építeni. Az intézményi épületek energia megtakarítást is célzó felújítása, a fürdôben ifjúsági tábor és kemping kialakítása, a Mûvelôdési Ház udvarán lévô közösségi tér to-

Ecsegfalva

vábbfejlesztése, valamint
egy bio-brikettáló üzem építése a célunk. Folytatni kívánjuk a két éve mûködô
munkahelyteremtô támogatási rendszert is. Meg akarjuk tartani a vállalkozások
számára kedvezô adópolitikánkat is.”

nyertem az önkormányzati választást. Ettôl függetlenül, a döntéseim során a
pártatlanságot mindenképpen szem elôtt fogom tartanai. Célom egy új kezdet, a megújulás. Fontos
számomra az itt élôk sorsa, legyen szó akár a nyugdíjasokról, a családokról,
vagy a dolgozó emberekrôl.
Nagy hangsúlyt kívánok
fektetni a fiatalság kérdésére is, mivel egyre többen az elvándorlás mellett
döntenek. Lehetôséget kell
adni a számukra is, hiszen
ôk a jövô generációja. A
jobb életkörülmények megteremtése érdekében közös
fejlesztésekre van szükség,
ezért nélkülözhetetlennek
tartom a települések közötti
kooperációt. Hiszem, hogy

Polgármester:
Kovács Mária
Lakosságszám: 1 355 fô
Elérhetôségei: Ecseg-falva
Polgármesteri Hivatal,
Tel: 06-66-487-100;
polgarmester@ecsegfalva.hu
Fogadó órái: minden héten
szerdán 8-12 óráig
Végzettség:
környezetgazdálkodási
agrármérnök,
településüzemeltetô szakirány
Eddigi
tevékenysége: mezôgazdasági tanácsadóként,
agrármérnökként,
mezôgazdasági szakértôként
pályázatírással,
támogatási kérelmek készítésével foglalkozott. Az elmúlt négy évben külsôs bizottsági tag
volt a dévaványai képviselôtestületben. Családi kapcsolatai révén került Ecsegfalvára,
jelenleg ott is lakik.
Célok: „A polgármesterség
egyfajta kihívás, megoldandó
feladat, melyet a legjobb tudásom szerint igyekszem olyan
színvonalon ellátni, hogy az a
falu érdekeit képviselje.

Szeretném a település kapcsolatrendszerét kibôvíteni. Nyitni
szeretnék más települések felé.
A támogatási lehetôségek feltérképezése is sürgetô feladat,
mely segítségével csökkenthetô
a munkanélküliség. Fontosnak
tartom az infrastruktúrafejlesztést és az ecsegfalvi gyermekek
oktatási színvonalának növelését. Szeretném felrázni a közösségi életet és a településen
mûködô szociális ellátó rendszert megerôsíteni. Hosszabb
távon az idôsek nappali ellátásának fejlesztése, a szociális
földprogram beindítása, az infrastruktúra fejlesztése és a falusi turizmus beindítása lesz a célom.”

Körösladány

Füzesgyarmat
Polgármester: Bere Károly
Lakosságszám: 6 082 fô
Szakmai
végzettsége:
szociálpolitikus (egyetemi)
Elérhetôsége: Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1. 0666491-401;
polgarmester@
fuzesgyarmat.hu
Fogadó órái: minden héten hétfôn 14-16 óráig
Eddigi tevékenysége: az
Ösvény Esélynövelô Alapítvány alapítója, programvezetôje, valamint a Pszichiátriai betegek nappali ellátója és szociális foglalkoztatója, nappali intézményének intézményvezetôje.
Célok: „2010. október 3-án - a Fidesz-KDNP
polgármester-jelöltjeként
-, az emberek bizalmának köszönhetôen meg-

egyhangú szavazással támogatták. A Pénzügyi Bizottság
elnökének Pap Tibort, tagnak pedig Molnár Sándort és
Szabó Csabát választották.
Utolsó napirendként döntöttek arról, hogy a Hároméves Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program
folytatására 51,2 millió Ft
összegû támogatás elnyerésére pályázatot nyújtanak be.
Zárszavában Bere Károly elnök Füzesgyarmatra, a
következô társulási ülés helyszínére hívta meg a tagokat.
Gali Mónika

A Kistérségi Tanács tagjai

Dévaványa
Polgármester: Pap Tibor
Lakosságszám: 8 266 fô
Elérhetôségei:
Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Tel:06-66-483-034; e-mail:
polgarmester@devavanya.hu
Fogadó órái:
hétfô 8.00-11.30; 12.30-16.30.
Szakmai
végzettsége:
magasépítô üzemmérnök,
fôvállalkozói szakos szakközgazdász
Korábbi
tevékenysége: A Községi Tanácsnál kezdte munkáját 1968ban. Adóügyintézô, gazdálkodási ügyintézô, ipari-kereskedelmi ügyintézô,
a
költségvetési
üzem
gazdaságvezetôje,
majd
mûszaki vezetô, építéshatósági mûszaki ügyintézô volt.
Ecsegfalván VB titkár, ezt
követôen Dévaványán VB
titkár. 1985-1990 között tanácselnök, 1990-tôl folyamatosan és jelenleg is polgármester.

(folytatás az 1.oldalról) A
második körös szavazáson
Bere Károly 6 szavazatot kapott a tagoktól és 23 499 lakos képviseletét, míg Molnár Sándor 3 szavazatot és
17 933 lakos képviseletét
szerezte meg. Így az új elnök
Füzesgyarmat polgármestere lett, aki megköszönte a
bizalmat és kiemelte, hogy
a jövôben - megfogadva az
óvó szavakat - igyekszik a
térség fejlôdéséért dolgozni
és a folyamatosság jegyében
alelnöknek Macsári Józsefet
kérte fel. A javaslatot a tagok

összefogással mindent meg
lehet tenni annak érdekében, hogy a Sárréten élô
embereknek könnyebb és
jobb legyen.”

Polgármester: Kardos Károly
Lakosságszám: 4 917 fô
Elérhetôségei: Körösladány Polgármesteri Hivatal, Tel: 474-100;
polgarmester@korosladany.hu
Fogadó órái: hétfôn délelôtt 8-12
óráig, illetve elôzetes egyeztetés
alapján más idôpontban is.
Szakmai végzettsége: Településüzemeltetô mérnök
Korábbi tevékenysége:
1999 óta dolgozik az önkormányzatnál. 2003-óta a Viziközmû Intézmény vezetôje. Ide tartoztak a
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok. 2006-tól képviselô
és alpolgármesterként aktívan dolgozott a település fejlôdéséért.
Célok:„Legfontosabb, hogy a
megkezdett beruházásokat be tudjuk fejezni. Jelenleg zajlik az iskola és az óvoda átépítése (500
milliós 250 milliós nagyságrendû
projektek), most fejezôdik be
a mûvelôdési ház felújítása, s
kezdôdik a szennyvízcsatorna hálózat II. ütemének elôkészítése.
Ahhoz, hogy a jelenlegi beruházá-

sokat be tudjuk fejezni az eddigihez hasonló fegyelmezett és megfontolt költségvetési gazdálkodást
kell folytatni. Üzemeltetni kell az
intézményeinket, a civilszervezeteinket, sport – és kulturális csoportjainkat. Rövid és hosszú távon
is az a cél, hogy a meglévô munkahelyek megmaradjanak, a dolgozók tisztességes bért kapjanak,
s városunkba új üzemek települjenek be. Nagy elônyünk, hogy nincs
hitelünk, vagy kibocsátott kötvényünk, így a támogatott beruházásainkhoz illetve új pályázatokhoz a
szükséges önerô a rendelkezésünkre áll. Mindent megteszünk azért,
hogy Körösladány az eddigi lendülettel fejlôdjön tovább.”
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HÍREK
Bucsa — 2010. november
4-én a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezeten keresztül segélycsomag-osztás volt. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani
Polyák János helyi vállalkozónak, aki a csomagok szállítását
és rakodását ellenszolgáltatás
nélkül bonyolította le.
Dévaványa — A Manófalva Oktatási Alapítvány immár
másodszor szervezte meg táborát Dévaványán, a Kossuth utcai zöldszíves iskolaépületben.
A tábor részt vevôi felfedezték
az erdôk, mezôk növény- és állatvilágát, megfigyelték mibôl,
hogyan készítik az állatok „lakásaikat”.
Ecsegfalva — 2010. november 30-án kerül átadásra a
Rendôrség és a Polgárôrség új
irodája Ecsegfalván. A Fô utca
75. szám alatti Mûvelôdési
Házban kulturált, tágas környezetben tarthatják felszereléseiket, irataikat, intézhetik esedékes ügyeiket.
Füzesgyarmat — A Környezet és Energia Operatív
Program keretében benyújtott
„Füzesgyarmat város szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep bôvítése” pályázatát az Irányító Hatóság vezetôje
támogatásra alkalmasnak ítélte. A támogatás összege nettó
1 870 699 040 Ft.

Polgármester:
Kláricz Jánosné
Lakosságszám: 433 fô
Elérhetôségei: Polgármesteri Hivatal, Kertészsziget,
Kossuth.u.1; tel:06-66-494-105;
kerteszsziget@kerteszsziget.hu
Fogadó órái: naponta 8-12
óráig
Végzettség:
postaforgalmi
szakképesítés
Eddigi tevékenysége: 1978óta él a településen, 1990 óta polgármesterként dolgozik.
Célok: „Úgy gondolom, hogy
polgármesterként ez lesz az utolsó ledolgozott ciklusom. Szeretném a település eddig elmaradt
infrastrukturális fejlesztését folytatni. Hamarosan megépülhet
a Dózsa utca szilárd burkolata,
melynek már meg van az építési
engedélye, s folyamatosan készíttetjük a terveket és szerezzük be
az engedélyeket a többi utcára is.
Tagjai vagyunk a Dél-alföldi Hul-

Körösújfalu — Az Önkormányzat a Fô utca 12. szám
alatti Közösségi Ház részét
képezô régi szolgálati lakást
felújította. A bebútorozott lakást a település falusi vendégházként kívánja mûködtetni,
amit bárki bérbe vehet. A bérleti díj összegérôl az Önkormányzatnál lehet érdeklôdni.
Szeghalom — 2010. október 18-án a Magyar Festészet
Napja alkalmából csoportos
képzômûvészeti kiállítás nyílt a
Nagy Miklós Városi Könyvtárban. A tárlat résztvevôi: Ardai
Sándor, Balogh László, Fehér
Gyuláné, Nagy Sándorné, Szarkáné Bíró Piroska, Tóth Ferenc.
Vésztô — Gazdasági társasággá alakulhat át a jelenleg intézményként mûködô vésztôi
Városüzemeltetési Iroda. Tanulmány készül az átalakítás
elônyeirôl és lehetôségeirôl,
így jövô év elején születik meg
a végleges döntés.

ladékgazdálkodási Társulásnak
és a Regionális Ivóvízminôségjavító Programnak. Remélem,
hogy ez a projekt is megvalósul és a település egészséges ivóvíz ellátása és a hulladék kezelése pozitívan megoldódik. 2015-re
meg kell valósítani a szennyvízkezelést. Ennek feltétele a biológiai szennyvízkezelô terveztetése és megépítése. A fejlesztések
mellett nagyon fontos az óvoda
és az alsó tagozat helyben történô
mûködtetésének biztosítása és a
közfoglalkoztatási program továbbvitele.”

Polgármester:
Molnár Sándor
Lakosságszám: 7 675 fô
Szakmai
végzettsége:
villamosmérnök, mérnöktanár, közmûvelôdési szakember - közösségfejlesztô,
projektfejlesztô
Elérhetôsége:
Polgármesteri Hivatal, Vésztô,
Kossuth u. 62;
tel: 66-477-001;
polgarmester@veszto.hu
Fogadó órái: szerda kivételével minden délelôtt
Eddigi
tevékenysége: Fôiskolai éveim alatt
dolgoztam Olaszországban egy távközlési cégnél, majd Gyôrben egy
tervezôvállalatnál, utána
szülôfalum Polgármesteri Hivatalában. Gyulán és
Békéscsabán egy informatikai cég projektmenedzsere voltam hét évig,

ahol az ügyfél centrikus
vállalkozói szemléletet tanulhattam meg. 2003 óta
dolgozom a vésztôi Polgármesteri Hivatalban városmenedzserként, 2007tôl a Városfejlesztési osztály vezetôjeként. Munkám során több mint 220
pályázat
elkészítésével
közel 3,5 milliárd forintot
nyertünk a képviselô testület által elfogadott célok
elérése érdekében.
Célok: „Egy élhetô
és megélhetést biztosító kisvárossá fejleszteni
Vésztôt. A helyi és idetelepülni szándékozó vállalkozások
támogatásán keresztül új munkahelyek teremtése. A civil szervezetek munkájának segítése, a polgárok
aktív
érdekérvényesítô
erejének
fokozása. A

be hozni a vállalkozókat. Ennek eszközeként
már korábban csökkentettük az iparûzési adót,
s szûkös lehetôségeinket
kihasználva
új
területeket
jelöltünk
ki,
elsôsorban a helyi vállalkozások számára. Szeretném, ha a ciklus ideje alatt elérné a regionális ivóvízrendszer a helyi hálózatunkat, mellyel
nemcsak Szeghalom, hanem az észak-békési települések is egészséges ivóvízhez jutnának.
Mindezek mellett szeretném, ha az intézményeink összefogva a civil szervezetekkel, a fiatalok bevonásával, színvonalas rendezvényekkel
ápolnák a Sárrét kulturális hagyományait.”

Polgármester:
Szabó Csaba
Lakosságszám: 598 fô
Elérhetôsége: Polgármesteri Hivatal, Körösújfalu, Tel: 66479-096; e-mail: polgarmester@
korosujfalu.hu
Fogadó órái: kedden délelôtt,
de amikor az irodájában tartózkodik, akkor mindenkit fogad.
Szakmai végzettsége: munkaügyi szervezô fôiskolai diploma
Korábbi tevékenysége: 2006óta polgármesterként dolgozik. A
település fejlesztése érdekében sikerült elérni, hogy a költségvetés
stabilizálódjon, a takarékos gazdálkodás eredményeként több
pénz jutott a fejlesztésekre, intézmény felújításra, a helyi civil
szervezetek támogatására.
Célok: „Mindent megteszek
azért, hogy településünk hos�szú idôk múltán is önálló maradjon. Pályázati források bevoná-

Szeghalom
Polgármester:
Macsári József
Lakosságszám: 9 660 fô
Elérhetôségei:
Szeghalom Polgármesteri Hiva-

Kertészsziget — Döntés született a Kertészszigeten lévô közkifolyók számának
csökkentésérôl. Így 5 közkifolyó marad, amellyel eleget tesznek a jogszabályban elôírt feltételeknek. A közkifolyók levételét a vízfogyasztás miatt
kibocsájtott magas számla indokolta.
Körösladány — A város
szülötte Tüköry Lajos 180 éve
született, 150 éve halt meg és
100 éve temették újra. A hármas évforduló alkalmából
Körösladányban
ünnepséget
szerveztek. A számos program
között elôadást tartott Csorba László, a Nemzeti Múzeum
fôigazgatója.

Vésztô

Kertészsziget

tal, Tel: 06-66-371-611;
polgarmester@szeghalom.hu
Fogadóórák: minden hó
elsô hétfôjén 8-11 óráig;
Bartis Márton alpolgármester - minden hó harmadik hétfôjén 730-12 óráig
Dr. Farkas József alpolgármester - minden hó második hétfôjén 730-10 óráig
Szakmai végzettsége:
közgazdász
Korábbi tevékenysége: A Szeghalom és Vidéke ÁFÉSZ kerületi
vezetôje, majd a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltség
vezetôje, 2002-tôl polgármester.
Céljai: „Szeretném befejezni a városi infrastruktúra kiépítését, s a
munkanélküliség
enyhítése céljából helyzet-

Mazsorett
A
Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 20 éves jubileuma alkalmából, Budapesten a Stefánia Kulturális Központban, - ünnepi gálamûsor keretében – a szakma legjobbjai elismeréseket vehettek át. Macskinné Pór Erzsébet a Sárrét Mazsorett Együttes mûvészeti vezetôje ,,a
mazsorett szekcióban végzett
kiemelkedô tevékenységéért
és kiváló mûvészeti munkájáért” Díszoklevélben részesült.
Hét település - Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztô,
Körösladány, Köröstarcsa,
Biharnagybajom, Zsadány csoportjaival 18 év alatt, sikert - sikerre halmoztak. A
mûvészeti vezetô tanítványaival nemzetközi és országos versenyeken 13 elsô,
21 második, 3 harmadik helyezést, 28 kiemelt arany, 30

arany, 16 ezüst, 1 bronz oklevelet szerzett. További eredmények: 3 kiemelt arany és
1 ezüstminôsítés, 6 Fôdíj, 5
Vándorserleg, 9 Különdíj, 2
koreográfiai díj, 8 Legjobb
tamburmajor cím. Legjobbjaink Kína és Izrael mellett,
Európa 11 országában képviselték térségünket az önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, támogatók, szülôk
segítségével.
A 19. tanévet elkezdve a
célok és a feladatok változatlanok. A mazsorett iránt
érdeklôdôk mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése,
az egészséges életmódra nevelés, a közösségformálás, a
tehetséges fiatalok szerepeltetése, versenyeztetése, hivatásos pályára irányítása, a
fúvószene népszerûsítése, a
közönség kulturált szórakoztatása.

A 19 mazsorett csoport képviselôi és mûvészeti vezetôjük

vállalkozások, a civilek és az önkormányzat
együttmûködésének fejlesztésével egy összefogáson és párbeszéden alapuló városvezetés létrehozása.”

Körösújfalu
sával újabb fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Meglévô intézményeinket a jövôben is stabilan mûködtetjük, s tenni fogok
azért, hogy a község kulturális és
közösségi élete tovább erôsödjön.
A helyi vállalkozók részére a korábbi idôszakban elindított támogatásokat tovább viszem. Az
elkövetkezô években a Kossuth
utca és bekötôutcák aszfaltozása
lesz az elsôdleges cél, valamint
járdafelújítások, illetve turisztikai
jellegû fejlesztések.”

Újra zsong a körösladányi Mûvelôdési Ház
November 6-án, avatásának 50. évfordulójának napján adták át a közel hatvanmillió forintos ráfordítással felújított, Dr. Asztalos Miklós
Mûvelôdési Házat. A közel kétszáz esztendôs épületben az intézmény szinte napra pontosan ötven éve
kezdte meg mûködését, s azóta a tisztasági festésen és
két fûtéskorszerûsítésen kívül jelentôsebb rekonstrukciót nem hajtottak végre. Az
önkormányzat 49 millió 481
millió forint támogatást nyert
erre a célra az Európai Uniótól, amit a város a kötelezô
önerônél nagyobb mérték-

ben egészített ki. A fejlesztés során megújult az épület szigetelése, kicserélték a
tetôszerkezetet, a födémet és
a nagyterem álmennyezetét.
Akadálymentesítették az intézményt, korszerûsítették
a fûtési rendszert, illetve a
gépházat az emeleti részbe
költöztették.
Farkas Zoltán köszön
tôjében kiemelve a kultúra
közösségteremtô erejét gratulált a helyieknek a beruházás megvalósításáért. Szatmári János egykori tanácselnök visszaemlékezésében
az épület mûvelôdési házzá
alakításának körülményeit, s az egykori igazgatókat

Szatmári János egykori tanácselnök emlékeirôl mesélt

mutatta be.
Kardos Károly polgármester hangsúlyozta, hogy
a lehetôségek függvényében, mindenképpen folytatni kívánják a most befejezett részleges felújítást. Sipos Imre, a ház igazgatójaként
emléktárgyakat adott át azoknak a személyeknek, akik munkájukkal elôsegítették a beruházás
megvalósulását.
Az ünnepség az óvodások,
a mûvészeti iskola társastáncosai, a Cuháré citerazenekar, a Fülemüle Népdalkör, a mazsorett csoport,
Gyaraki Lívia és Vozár Márton mûsorával folytatódott.
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Bucsa — Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor,
Bíró Endre és Harmati Gyula képviselôk 2010. november
8-án - az elsô bucsai sportegyesület megalapításának 85. évfordulóján - szándéknyilatkozatot tettek egy új sportegyesület létrehozására.
Dévaványa — 2010. október 15-én rendhagyó történelem órán vehettek részt az
ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulók a
Mûvelôdési Házban. A Békés
Megyei Levéltár levéltárosa
tartott egy színvonalas prezentációt a megye történetérôl, valamint a Levéltár munkájáról.
Ecsegfalva — Október
23-án 10 órakor helyezték el
a megemlékezés koszorúit a
Hôsök emlékmûvénél. Kovács
Mária polgármester asszony
beszédet mondott, az iskola tanulói szép elôadással idézték
fel az 1956-os forradalom eseményeit.
Füzesgyarmat
—
A
Hagyományôrzô
Egyesület
Népdalköre Gyôrfi Gyula vezetésével, 2010. november 14én az Egerben megrendezésre
kerülô Palócgálán, a Regionális Nemzetközi Népzenei Fesztiválon az Aranypávás együttesek Gálahangversenyén oklevelet vehetett át.
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Eredményes a Munkaügyi Központ szerepvállalása a válság kezelésében II. rész
A szeghalmi kirendeltség az öninformációs tér
mûködtetésével is segíti az
aktív, önálló álláskeresést
és képzési szakirány választást az álláskeresôk részére. Szeghalmon 4 db számítógép áll rendelkezésre ennek segítésére, illetve
ehhez kapcsolódóan 4 településen (Füzesgyarmat,
Körösladány, Körösújfalu,
Vésztô) a Teleházakban,
könyvtárakban
úgynevezett FIP pontok mûködnek,
ahol szintén elérhetô ez a
szolgáltatás. A visszajelzések azt mutatják, hogy
kedveltek ezek a pontok az
álláskeresôk körében, hiszen itt országos listát találhatnak az állásajánlatokból, illetve a régiós képzési lehetôségekbôl. Ha valaki pedig otthon kíván tájékozódni, megteheti a www.
afsz.hu honlapon.
Az elmúlt idôszakban a
regisztráltak végzettségei a
következôképpen alakultak:
sajnos 50 %-uk nem rendelkezik semmilyen szakmával. Ebbe azok tartoznak
bele, akiknek nincs meg a 8
osztálya, vagy csak 8 osztállyal rendelkeznek, illet-

ve akiknek csak érettségijük van, egy részüknek pedig elavult a képesítése. Az
ô megsegítésükre indítunk
évente kb. 50-60 féle tanfolyamot. 2010-ben is 255 fô
vett vagy vesz részt ezeken
a képzéseken, de még mindig 15 tanfolyamra lehet jelentkezni az év végéig és
ezek a következôk:
8 általános iskola befejezése (7-8.osztály),
aki legalább 10 osztályos
végzettséggel rendelkezik,
azoknak indul ács-állványozó, bútorasztalos, festômázoló-tapétázó,
szociális gondozó-ápoló, hûtô- és
klímaberendezés szerelô és
karbantartó,
8
osztállyal
rendelkezôknek CNC forgácsoló,
gépi forgácsoló, hegesztô,
kômûves,
szakmai elôképzettséggel
rendelkezôknek nyelvi képzés, közép és felsôfok,
érettségivel rendelkezôknek vállalkozási ügyintézô,
pénzügyi és számviteli
ügyintézô képzések.
Ezek a képzések Békéscsabán indulnak, de vannak kihelyezett tanfolyamaink is. Így Szeghalmon

motorfûrész kezelô, számítógép kezelô képzések
voltak, illetve jelenleg is
tart egy kereskedô tanfolyam. Vésztôn pedig szociális ápoló-gondozó tanfolyamot tudtunk indítani.
A képzéseinkre elsôsorban
olyanok
jelentkeznek,
akik elveszítették munkájukat és újabb szakmában
szeretnének elhelyezkedni. Nagy arányban vannak
pályakezdôk is. Az utóbbi idôben azt tapasztaljuk,
hogy sok család nem tudja
felvállalni anyagilag gyermekeik iskolarendszerû taníttatását az általános iskola elvégzését követôen,
és ezért kerülnek a fiatalok a munkaerô-piaci képzési rendszerünkbe. Ebbôl
a rétegbôl sajnos sokan le
is morzsolódnának, amelynek kiküszöbölésére 2 Európai Uniós projekt is segíti a munkánkat. Ugyanis
lehetôséget kaptunk mentorok bevonására, akik teljesen végig kísérik az ügyfelet a képzés folyamatán,
mindenben
segítségükre vannak, sôt aki sikeresen elvégzi a tanfolyamot,
munkahelyet is keresnek

Örökbefogadott fák Vésztôn

Kertészsziget — A Községi Önkormányzat képviselô
testülete 2010. október 14-én
tartotta alakuló ülését. Kláricz
Jánosné polgármester ezt a ciklust is társadalmi megbízatásban vállalta el. A képviselô testület a polgármester javaslatára
Gurzóné Földi Erzsébetet választotta meg alpolgármesternek.
Körösladány — A Polgármesteri Hivatal 2010. szeptember 18-án részt vett a XIV.
Paprikás ételek fôzôversenyén,
Kalocsán. A csapat a Szôlôszüretelôk
,,részeges”
pincepörkölt
paprikasalátával - nevû ételével elsô helyezést ért el.
Körösújfalu — Az Önkormányzat csatlakozott az EU
élelmiszersegély osztási programhoz, ezáltal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nagy
mennyiségû adományt ajánlott
fel a településen élô emberek
részére. November elején került kiosztásra az élelmiszercsomag.
Szeghalom — Ismét sikeres volt 2010. szeptember 21én a lakossági Egészségügyi
Szûrôprogram. Az esemény az
,,Út egy sikeres, teljesebb élethez.” c. projekt keretében valósult meg. A Szeghalmi Polgári
Egyesület már az 5. ilyen programját szervezte meg a térségben.
Vésztô — A városháza elôtt
a szökôkút lefedését úgy oldják meg, hogy az egyben a városi karácsonyfának a helyéül
is szolgáljon. A díszeket a helyi
gyerekek készítik el, akiknek
pályázatot írtak ki erre a célra.

A vésztôi polgármester és az alpolgármester asszony is ültetett fát

Ültess és fogadj Örökbe egy fát! címmel szervezett programot Vésztô Város Önkormányzata és a
VÉSZTÔÉRT Városfejlesztési Egyesület 2010. november 06-án.
A választási programunkban szerepelt, hogy minden
nap elültetünk egy fát. Ez
annyit jelent, hogy a ciklus
ideje alatt legalább 1500 facsemetét szeretnénk a városban a zöldfelületek fejlesztése, utcakép javítása
érdekében elültetni és gondozni - mondta Molnár Sándor polgármester.
A rendezvényen a VésztôMágor felé vezetô kerékpárút mellett ültettek el közel háromszáz fát, az egyik

oldalon hárs, a másik oldalon éger fajtákból. A támogatók közt helyi vállalkozások, civil szervezetek és
intézmények is voltak. A
gödrök kiásását Eszlári István mezôgazdasági vállalkozó díjmentesen végezte.
A vadkár elleni védôhálót
a helyi vadásztársaság biztosította, a facsemetéket a
magyarhomorogi kertészet
és arborétum ajánlotta fel
kedvezményesen. A fizikai munka egy részét a Városüzemeltetési Iroda biztosította, a fák szakszerû
megöntözésérôl a szeghalmi
Tûzoltóság gondoskodott. A
forró teát és pogácsát pedig
a Monostor étterem biztosította.

A rendezvényen több mint
száz ember vett részt, így a
facsemeték néhány óra alatt
a helyükre kerültek, amik
közül mindenki örökbe fogadhatott egyet, amit kis
emléktábla fog majd megörökíteni. Az örökbefogadóknak a nyári idôszakban
történô gondozást, öntözést
kell vállalnia.
A közeljövôben utcafásítási pályázatot kívánunk elindítani azon utcák lakói
számára, akik vállalják az
ültetésben való részvételt és
a fák védelmét, gondozását.
Ezzel teljes utcák szépülhetnek meg, kaphatnak oltalmat, árnyékot és egészséges levegôt biztosító fasort
az ott lakók.

Tóth Ferencné dr. a Szeghalmi Kirendeltség vezetôje

számukra és kiemelt támogatással el tudnak helyezkedni.
Figyelmet fordítunk arra
is, hogy a képzések egy része keresletvezérelt módszerrel induljon. Ez azt jelenti, hogy év végén minden
munkáltatót megkérdezünk,
hogy milyen képzettségû
munkavállalóra lesz szüksége. A munkáltatóval együtt
folyik a felvételi és ezek a
munkáltatók biztosítják a
gyakorlati képzést is, majd
a szakma megszerzése után
munkát biztosítanak a legrá-

termettebb munkavállalóknak. A közelmúltban élt ezzel a lehetôséggel a CsabaMetál Zrt. és a KUKA
Robotics Kft.is.
Bízunk benne, hogy ez a
kedvezô tendencia megmarad a jövôben is, a most dolgozóknak sikerül munkahelyüket megtartani és a képzésben részt vevôk pedig sikeresen veszik a következô
akadályokat. Mi a munkatársaimmal ezért vagyunk,
ezért dolgozunk – zárta
szavait Tóth Ferencné dr.
anGyal jánoSnÉ

Végsô búcsú Várkonyi Imrétôl
2010. november 5-én búcsúztunk Várkonyi Imrétôl,
aki
2002-2010
között
Füzesgyarmat polgármestereként dolgozott. Várkonyi
Imre 1957. szeptember
2-án született Szegeden.
Gyermek-, és ifjúéveit szülôvárosában töltötte.
Szegeden a Juhász Gyula
Tanárképzô Fôiskolán szerezte meg biológia - testnevelés szakos, tanári-, és
labdarúgó edzôi diplomáját.
1981
augusztusában, feleségével együtt,
Füzesgyarmaton kezdték
meg pedagógus pályafutásukat, s a született két
fiúgyermeküket
végtelen szeretetben nevelték
fel. A pedagógust 1985ben miniszteri dicséretben részesítették, majd a
következô évtôl, 1986tól, a Szeghalmi Városi
Tanács Mûvelôdési Osztályán tanfelügyelôként,
egy ideig pedig az Osztály vezetôjeként dolgozott tovább. Fiatal éveiben aktív labdarúgóként,
majd késôbb, a ’80-as
években
Füzesgyarmat
serdülô és ifjúsági labdarúgó csapatának az
edzôjeként is tevékenykedett.
1991-tôl, 11 éven át
a
füzesgyarmati
Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójaként dolgozott tovább. 1990-tôl
2002-ig
önkormányzati képviselôként, 2002-tôl
pedig 8 éven át a település elsôszámú vezetôjeként,
Füzesgyarmat város polgármestereként igyekezett
a tudását, vezetôi tapasztalatait a lehetô legjobban
hasznosítani.

Amint
tanáremberként
vagy iskolaigazgatóként,
úgy polgármesterként is fáradhatatlanul tette a dolgát és az eltelt évek eredményei, a város általános
értelemben vett hatalmas
fejlôdése is, mind azt bizonyították, hogy az itt élôk
bizalma nem volt hiábavaló és ô az elért eredményekkel meg is hálálta ezt a bizalmat.
Idén nyáron Füzesgyarmat
romániai
testvértelepülése, Zimándújfalu díszpolgári címét kapta meg, lakóhelyén pedig a képviselô testület kezdeményezte a „posztumusz Díszpolgári” kitüntetés adományozását.
„Amíg élsz, add másoknak magad!” Ô ezt tette,
közel 3 évtizeden át és vált
ô maga is Füzesgyarmativá,
az itt élô dolgos, szorgalmas emberek közösségének
szerves, alkotó tagjává.
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Az oldalal a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzô
Iskola támogatásával készült.

A 2011-2012-es tanévre várjuk a
tanulókat, akik szeretnének a Sárrét
középiskolájának diákjai lenni!
Gimnáziumi oktatás
Nyelvi elôkészítô osztály: (angol vagy német)
Képzési idô: 5 év
9. évfolyamon a választott nyelv
oktatása heti 14 órában
10-13. évfolyamokon a gimnáziumi tananyag elsajátítása folyik
Felkészítés tanulmányi versenyekre
Az öt év alatt az alábbiakra van
lehetôség: nyelvvizsga, elôrehozott
érettségi vizsga idegen nyelvbôl és
a választott tárgyból, további idegen nyelv tanulása, felkészítés a
középszintû és emelt szintû érettségi vizsgára, ECDL vizsgára illetve a felsôfokú tanulmányokra
Emelt óraszámú informatikai
osztály:
Képzési idô: 4 év
Emelt óraszámban - csoportbontásban informatikai oktatás.
Felkészítés tanulmányi versenyekre
Az négy év alatt az alábbiakra
van lehetôség: elôrehozott érettségi vizsga informatikából, felkészítés a középszintû és emelt szintû
érettségi vizsgára, ECDL vizsgára
illetve a felsôfokú tanulmányokra
Humán (angol v. német emelt
óraszámú) osztály
Képzési idô: 4 év
Egy angol és egy német nyelvi
csoport - heti 5 óra idegen nyelvbôl
Párhuzamosan egy másik, választható idegen nyelv oktatása
(olasz, orosz)
Felkészítés tanulmányi versenyekre
A négy év alatt az alábbiakra van lehetôség: nyelvvizsga,
elôrehozott érettségi vizsga idegen
nyelvbôl és a választott tárgyból,
felkészítés a középszintû és emelt
szintû érettségi vizsgára, ECDL
vizsgára illetve a felsôfokú tanulmányokra
Hatévfolyamos
gimnáziumi
osztály:
Képzési idô: 6 év
Választott idegen nyelv és informatika emelt óraszámban
Felkészítés tanulmányi versenyekre
A hat év alatt az alábbiakra van
lehetôség: nyelvvizsga, elôrehozott
érettségi vizsga idegen nyelvbôl/
informatikából, a választott tárgyból, további idegen nyelv tanulása,
felkészítés a középszintû és emelt
szintû érettségi vizsgára, ECDL
vizsgára illetve a felsôfokú tanulmányokra
Felnôttoktatás:
(szakiskolai
végzettségûeknek)
2 éves nappali rendszerû érettségi felkészítés
3 éves esti tagozatos érettségi
felkészítés

Szakkörök, amelyek ebben a
tanévben indultak:
Biológia, kémia, matematika,
földrajz, programozás, fotó, rajz,
kosárlabda, floorball, AutoCAd
Érettségizett diákjaink az alábbi szakokon tanulnak: agrármérnök, vegyész, geológus, programozó, gépészmérnök, turizmus-vendéglátás, gazdálkodás, kereskedelem-marketing, jogász, anglisztika, pszichológia, általános orvos,
biomérnök, közlekedési mérnök,
katonai vezetô
Szakmai képzés
Szakközépiskola:
4 év + szakképzési évfolyamok
Informatika szakmacsoport
Informatikai szakmák:
– Informatikai hálózattelepítô és
–üzemeltetô
– IT biztonságtechnikus
– Webmester
Gépészet szakmacsoport
Fémipari szakmák:
– Géplakatos –
(gépbeállító)
– Gépi forgácsoló –
(esztergályos)
– Hegesztô
Könnyûipar szakmacsoport
Ruhaipari szakmák:
– ruhaipari technikus
– nôi szabó
– férfiszabó
Szakiskola:
2 év + szakképzési évfolyamok
Gépészet szakmacsoport
Fémipari szakmák:
– Géplakatos –
(gépbeállító)
– Gépi forgácsoló –
(esztergályos)
– Hegesztô
Könnyûipar szakmacsoport
Ruhaipari szakmák:
– Nôi szabó
– Férfiszabó
10 hónapos szakképzést
elôkészítô oktatás:
(15. évet betöltött, 8. évfolyamot
sikeresen befejezettek számára)
Fejlesztés gépészeti,
mezôgazdasági szakmákhoz.
Érettségi utáni szakmaszerzés:
Informatikai, gépészeti (fémipari),
és könnyûipari (ruhaipari) szakmákban
Szakmák: a fenti felsorolásban
A hatévfolyamos gimnáziumi
képzés iránt érdeklôdô hatodikos
tanulóknak és szüleiknek tájékozatót tartunk 2010. december 1-jén
(szerda) 17 órai kezdettel a B épület (gimnázium „Új épület”) 102es teremben (10/C terme).

„Öregdiák” a Péter András Gimnáziumból
Hatvankét éve tett érettségi vizsgát a sárréti Alma mater falai között Simai Mihály
Széchenyi-díjas
közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja. Az akadémikus elôadást tartott az iskolában az érdeklôdô diákoknak.
Néhány sorban leírom, amit
magáról nem mondott el itt
tartózkodása alkalmával.
Simai Mihály professzor
jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének kutató professzora, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.
Kutatási területe a világgazdaság szerkezeti rendszere, átalakulásának fô irányai és következményei,
globalizáció,
nemzetközi
szervezetek, transznacionális vállalatok, tudományos és
mûszaki fejlôdés.
A szeghalmi Péter András Református Gimnáziumban érettségizett 1948-ban. A
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1952ben szerzett oklevelet, kereskedelmi szakon. 1957-ben
nyerte el az egyetemi doktori
fokozatot. 1962-ben a Közgazdaságtudományok Kandidátusa, 1971-ben a Közgazdaságtudományok Doktora lett. Post-graduális program keretében tanult a genfi Nemzetközi Kapcsolatok
Intézetében és a párizsi Eu-

rópai Gazdasági Iskolájában. 1976-ban lett levelezô
tag, 1981-ben választották a
MTA tagjának.
Simai professzor egyetemi oktatómunkát, kutató- és
kutatásszervezô munkát végzett Magyarországon és külföldön. Mintegy 10 évet töltött az ENSZ munkatársaként
különbözô területeken és beosztásokban és több éven át
volt magyar és külföldi kutatóintézetek vezetôje. Pályáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanársegédként kezdte 1952-ben,
s azóta - megszakításokkal
- tanít az egyetemen.1959-60ban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában dolgozott.
1964-69 között az ENSZ Fejlesztés-tervezési, Prognosztikai és Gazdaságpolitikai
Központjának volt munkatársa és tanácsadóként mûködött
néhány közel-keleti arab, illetve afrikai országban.
Több éven át volt az egyetemen a Világgazdaságtan
tanszék vezetôje. Részt vett
a MTA Világgazdasági Kutatóintézetének megalapításában, s annak igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt 1990-ig. 1991-92-ben
az Egyesült Államokban az
egyik washingtoni kutatóintézetben /US Institute of
Peace/ volt rezidens-kutató. 1992-96 között az ENSZ
Egyetem Világgazdaság-fej-

lesztési Intézetének volt
fôigazgatója. / Helsinki /
Az évek során tanított a
George Washington Egyetemen, a DePauw Egyetemen
(USA), a helsinki Egyetemen, a delhi-, a damascusi-,
a khartoomi-, a kuwaiti, a
seouli-, a tokiói Aoyama
Gakuin Egyetemen és az
amerikai hadsereg Katonai
Fôiskoláján.
Tagja volt az ENSZ számos szakértôi bizottságának,
egyebek között a nemzetközi
pénzügyi kérdésekkel, az államszervezetek reformjával,
a fejlesztéstervezéssel foglalkozó bizottságoknak. Éveken át elnöke volt az ENSZ
Egyetem Igazgatótanácsának, alelnöke a UNICEF
Kormányzótanácsának.
Konzultánsként dolgozott a
Westinghouse International,
a Mobil-oil, a Hitachi Asia
keretében. Befektetési konzultánsként mûködött a
Kuwaiti Arab Alapnál. Jelenleg az ENSZ Tisztviselôk
Továbbképzô Intézete Igazgatótanácsának, valamint a
Transznacionális Társaságokkal foglalkozó tanácsadó-testületnek, az ENSZ
Egyetem jövôkutatási programja tervezôbizottságának
tagja.
Tagja
az
amerikai International Studies
Association-nak,
az
Academic Counciul for the

Simai Mihály

United Nations Systemnek s a két szervezet vezetô
testületének. Több külföldi folyóirat szerkesztô
bizottságának
tagja.
/Transnational-Geneve,
Review of International
Studies, Cambridge, Journal of Development StudiesDen Haag, Environmental
EconomicsAmsterdam,
Journal of Development
Planning- Delhi. Global
Governance-New York/ Az
ENSZ Társaságok Világszövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, a Magyar ENSZ
Társaság és a UNICEF Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
Simai professzornak 248
tanulmánya,
tudományos
cikke és 36 könyve jelent
meg magyarul, angolul, spanyolul, franciául, oroszul,
arabul, koreai és japán nyelven.

Nagyvárad-nagyszalontai kirándulás
Október 15-16-án huszonheten a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre
Szakképzô Iskolából, köztük
három osztálytársam és én,
lehetôséget kaptunk, hogy
egy kétnapos kirándulást tegyünk Erdélybe. A kétnapos
jutalom utat a Nagy Miklós Alapítvány, a Péter András Alapítvány és az iskola
szponzorálták.
Korán reggel indultunk
útnak. Még sötét volt és
alig másfél órán belül meg
is érkeztünk Nagyváradra.
Bár suliba nem kellett menni azon a pénteki napon, a
matekot nem hagyhattuk a
hátunk mögött. Folyamatosan számításba kellett venni az egy órás idôeltolódást,
így már az elején gyakran
elhangzott a kérdés: „Most
akkor magyar vagy román
idô szerint találkozunk ekkor meg ekkor?”. Az elsô
délelôttön mindenki a maga
tetszése szerinti csoportokban megnézte Nagyvárad
belvárosát. Én és egyik osztálytársam kettesben indultunk útnak és nézelôdtünk,
illetve egy kis román nyelvleckét is vettünk, megtanul-

tuk, hogy a gyógyszertár románul, és mint késôbb kiderült olaszul is „farmacia”.
Ezután a teljes csoport meglátogatta az Ady Endre Emlékmúzeumot. Ady életérôl
itt a Múzeum igazgatója, egy
idôs helybéli lakos beszélt,
aki nagy beleéléssel és kisebb, kevésbé ismert információkkal megfûszerezve
mesélt nekünk. Mindezek után útnak indultunk
és meg sem álltunk a Bihari- hegység lábánál lévô
cseppkôbarlangig, amely a
Medve-barlang nevet viseli. Még az idegenvezetônk
nem túl lelkes, román
nyelvû körbevezetése elle-

nére is jól éreztük magunkat. A szép cseppkövek pótolták a magyar nyelvû információk hiányát. Engem leginkább a környezô
hegyek ôszi színekbe öltözött fáinak látványa fogott meg. Ezután következett a nap kellemes meglepetése, elfoglaltuk szállásunkat a nagyszalontai katolikus plébánián, ahol a pap
és egy aranyos néni fogadott
minket. Meleg szobákat, kényelmes fekvôhelyeket, sôt
még vacsorát is kaptunk. Az
este majd az éjszaka is hamar elröppent. Másnap két,
a helybeli gimnáziumban tanító tanárnô kalauzolt min-

ket végig a városban. Jártunk a Csonka - toronyban
lévô Arany János Múzeumban, koszorút helyeztünk el
Arany János szülôházánál,
megtekintettük a Sinka- és
Zilahy-házakat. Voltunk az
iskolánál, ahol Arany tanult
és tanított. Délután megebédeltünk egy helybeli étteremben, ezután kaptunk még egy
órácskát a városban. Késô
délután csöpörgô esôben értünk haza a Spar parkolójába. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom,
hogy két nagyon kellemes
napot töltöttünk el tanáraink
kíséretében.
Szujó Dóra
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KÉK KRÓNIKA
Felkészülés az ÔSZI-TÉLI átállásra!
A megváltozott idôjárási
és útviszonyok váratlan
helyzet elé állíthatják a
jármûvezetôket. A balesetek megelôzése érdekében
idôben készítsük fel önmagunkat és jármûvünket az
elkövetkezendô hónapokra.
„A baleset-megelôzés legfontosabb tényezôi magunk
vagyunk, rajtunk is múlik,
hogy elôidézünk, vagy elkerülünk baleseteket.”
A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban
az elôrelátásnak, az óvatosságnak és a biztonságnak kell érvényesülnie. Talán a téli idôjárási viszonyok között történô közlekedés során van leginkább
szükség a másik közlekedô
partnerrel szemben tanúsított
elôzékenységre,
messzemenô toleranciára.
Hogyan készüljünk az

ôszi-téli közlekedésre?
Az ôszi-téli idôszakban
nagyobb gondot kell fordítanunk a jármûvek mûszaki
állapotára, a jármû biztonsági berendezéseinek üzemképességére, használhatóságára. Vizsgáljuk át a fékberendezést, világító- és
jelzôberendezést, ablaktörlô,
ablakmosó, az utastér fûtôés páramentesítô berendezések üzemképességét, a
téli gumik állapotát. Fontos és célszerû lehet olyan
kiegészítô eszközöket beszereznünk, mely a biztonság további növelésére szolgálnak: hólánc, jégoldó, jégkaparó, lapát. Ne feledkezzünk meg a jármû világító- és jelzôberendezéseinek
idôben való felkapcsolásáról
és láthatóvá tételérôl sem.
„Egymásért is felelôsek
vagyunk!”

Emléktáblát avattak
vitéz Takács Mihálynak
Az 1944. szeptember 28án hôsi halált halt vitéz Takács Mihályra emlékeztek Vésztôn halálának évfordulóján. Hatvanhat évvel ezelôtt, szolgálatteljesítés közben vesztette életét a forgalmi szolgálattevô.
A Pallas Athéne Vésztô

Városvédô Egyesület, a
MÁV Trakció Zrt., helyi
magánszemélyek, illetve a
néhai szolgálattevô lánya,
Párniczkyné vitéz Takács
Erzsébet kezdeményezésére és támogatásával a vasútállomás falán emléktáblát
avattak a hôs emlékére.

Dévaványa biológiai sokfélesége
A biológiai sokféleség
védelmének hangsúlyozása
érdekében az ENSZ 2010et a Biológia Sokféleség
Világévének nyilvánította.
Az Uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei keresték a biológiai sokféleség
fôvárosát Franciaország,
Németország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország területén. A versenybe a kis falutól a nagyvárosokig minden típusú
település bekapcsolódhatott. A Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft.
volt a magyarországi koordinátor. Az eredményhirdetés 2010. szeptember 15-én

volt. Békés megyébôl három település — Békéscsaba, Dévaványa és Szarvas
— vett részt a versenyen.
Dévaványa a 2001-10 000
lakossal rendelkezô települések között az elsô helyen végzett. Emellett a
zsûri a sárréti városnak ítélte oda a különdíjat is, mivel
az ô pályázatuk bizonyult a
legjobban kidolgozottnak.
Rendkívül sok példát sorakoztattak fel arra, mit tett
a település önkormányzata, civil szervezetei a biológiai sokféleség megóvásáért. Jutalmuk egy, a települést bemutató turisztikai
honlap, 3 millió forint értékben.

Tudjon meg többet térségünkrôl
a hetente készülô elektronikus Hírlevelünkbôl!
Feliratkozás: szeghalom@tourinform.hu
Facebook oldalunk:
www. facebook.hu/Tourinform Körös-Sárrét

Szakmai úton volt a Képviselô-testület
Bere Károly polgármester úr kezdeményezésére szakmai úton voltunk
2010. november 12-14-ig,
Egerben. Polgármester úr
fontosnak tartotta, hogy a
testületi tagok, és az apparátus vezetôi közös gondolkodásra elvonuljanak egy hétvégére.
A tréning alatt nagyszerû
elôadóktól hallhattunk elô
adásokat azzal kapcsolatban, hogyan lehetne
Füzesgyarmat
adottságait maximálisan kihasználni, melyek azok a jövôbeni
fejlesztési feladatok, amire szüksége van a városnak a kitöréshez, az új
munkahelyek, az élhetôbb,
szerethetôbb város megteremtéséhez.
Elôadóink voltak: Balogh
István, Central European
Consulting ügyvezetô igazgatója, aki a szennyvízberuházás, munkahelyteremtés
témakörben adott nagyon
értékes információkat.
Boi József - fôiskolai tanár, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzô Fô

iskola: Településmarketing
és integrált városfejlesztési stratégia címmel tartott
elôadást.
Kerékgyártó Gábor –
egyetemi oktató, Budapest
Corvinus Egyetem: Széchenyi Terv, „Gyógyító Magyarország”- programban
rejlô lehetôségek témakörben kaptunk információkat
elsô kézbôl.
A hosszú hétvége feladata volt még a jövô évi Koncepció, és a 2010-2014. évi
Gazdasági Program átgondolása, melyre kiváló alapot
adott az a sok információ,
amit az elôadóinktól hallhattunk. Amennyiben mindenki komolyan gondolja
közülünk, hogy nincs más
út, mint az együttmûködés
városunk fejlôdése érdekében, úgy azok a képviselôk,
csoportvezetôk gazdagabban tértek haza a fárasztó,
de értékes hétvége után, tele
ötlettel, tenni akarással. Eljött a cselekvés ideje.
Ibrányi Éva,
alpolgármester

Dobogós lett a dévaványai kocsányos tölgy
A dévaványai „makkfa”
több mint 2400 szavazattal az elôkelô harmadik helyen végzett az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett
Év fája versenyben. A megmérettetésre az országból ös�szesen 125 fát neveztek be,
közülük tizenhárom került a
döntôbe. A vetélkedô keretében azt a fát keresték, amelyik
a jelölôknek valamiért fontos:
kapcsolódik hozzá egy helyi
történet, találkozási pontot kínál, vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élôk mindennapjaiban. A fa története a következô: a régi idôkben
a gazdák minden reggel ide,
a makkfához hozták a teheneiket, innen terelte azután a
pásztor a Kántorgyepre. Este
szintén itt, a fa tövében várták a jószágokat, s ilyenkor

mindig megbeszélték az aznap
történteket. Janó Istvánné, aki
társaival benevezte a fát, azt is
elmondta - Örülnek a harmadik helynek, bár igazából arra
számítottak, hogy a makkfa a dobogó legfelsô fokára kerül. Hozzátette: tervezik,
hogy összegyûjtik, és nyomtatásban is megjelentetik a
dévaványaiak makkfával kapcsolatos emlékeit, történeteit.

KÖRÖS-SÁRRÉTI ALKOTÓK

Negyedszázada publikál
Magyari Barna 1965. május 23-án született Nagyszalontán. Szülôvárosának sajátos irodalmi miliôje, valamint az apai nagyapjától örökölt verselô hajlam nagy szerepet
játszott abban, hogy már gimnazistaként a
líra útját választotta. Verseket 1985 óta publikál. Szinte valamennyi hazai irodalmi folyóirat, és számos külföldi lap közölte már
verseit, Chicagotól Párizsig, Münchentôl
Bukarestig. A megye egyik legismertebb
költôje. Tagja a Magyar Írószövetségnek.
Hat kötete jelent meg. Számos díjat, elismerést kapott, melyek közül a legnagyobbak:
a Hevesi Szemle Nívódíja (1989), az Oktatási és Közmûvelôdési Minisztérium különdíja (1992), TÖOSZ Sajtódíj (2006), Bárka-díj (2007). Több mint 15 éve él a KörösSárréten, jelenleg Vésztô az otthona.

Magyari Barna:

Szívemet édennel szegd be
Csillának

cipôdbe lóg a csönd lába
hiányod veszem leltárba
messze van Gyôr ez csak Vésztô
ha nem vagy itt szívhôm mért nô
teám be hiába hoztam
téged szomjazlak én mostan
s mert könnyebb így hozzád szállnom
polódban hálom az álmom
az éj sötétje több tonna
jön a hajnal mind elhordja
versemben sincsen már sötét
ajkunkon nyit a csókközért
nekem szerelmet kínálva
te vagy a sorsom virága
elültetlek minden sejtembe
szívemet édennel szegd be

Óvodabál
2010. november 6-án
újra megrendezésre került Szeghalmon a hagyományos Óvodabál, melynek a helyszíne a Vidra-tanya volt. Az óvoda dolgozói nagy izgalommal készültek erre a rendezvényre, mivel a város legrangosabb eseményének számít. A 226 vendéget Berki
Andrásné intézményvezetô
köszöntötte. A rendezvényt Macsári József,
Szeghalom polgármestere, az Óvodabál fôvédnöke
nyitotta meg. Az eseményen több helyi képviselô
is megjelent. Az est az
óvodadolgozók meglepe-

tés mûsorával kezdôdött,
majd fellépett Székely Ilona elôadómûvész és elsô alkalommal a szülôk is készültek egy színvonalas
mûsorral. A jó hangulat hajnalig tartott.
Az idei bált a szülôk, helyi vállalkozók és a város
nagy üzemei is több értékes tombolatárggyal támogatták. A befolyt összegbôl
fejlesztôjátékok, udvari játékok és óvodai bútorok vásárlására kerül sor. Az óvoda
dolgozói mindent megtettek,
hogy a rendezvény ebben az
évben is emlékezetessé váljon és a hagyomány jövôre is
folytatódjon.

Együttmûködéssel a térség turizmusának fejlesztéséért
2010. november 12-én került megrendezésre a Körös
- Sárrét Turizmusáért Egyesület Közgyûlése Szeghalmon a Layer Vállalkozói
Központban.
Az Egyesület tagjainak létszáma folyamatosan
bôvül, ezen a megbeszélésen hét újabb tag lépett be,
és így már 40 szolgáltató érdekeit képviseli a szervezet.
Az Egyesület 2010. október
1-jétôl egy fôt alkalmaz, aki
folyamatos kapcsolatban áll
a tagokkal, és mindenben segíti ôket. A benyújtott NCA
pályázattal 300 000 Ft-ot
nyertek, sajnos a LEADER
pályázatukat elutasították, de
jövôre újra szeretnének pályázni. Az Egyesület gazdálkodása stabilnak mondható,
melyhez a nyertes pályázatuk is hozzájárul. A 2010. és
2011. évi munkatervükrôl is
szó esett. Hat belföldi kiál-

lításra is ellátogatnak majd,
ezáltal népszerûsítve térségünket. A gyûlés végén határozati javaslat is megfogalmazásra került, hogy az ezer
lakos alatti kistelepülések
tagdíja 5000 Ft legyen.
A Közgyûlést követôen a
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tourinform
Körös - Sárrét irodája Turisztikai
Fórumot
tartott, melyre meghívták a
szallas.hu fômunkatársát
Dorcsinecz Józsefet. A
szakember az on-line marketing lehetôségeirôl tájékoztatta a jelenlévôket, áttekintette, hogy jelenleg a
térség hol helyezkedik el a
turisztikai piacon, s az ismertséget milyen eszközökkel, s marketing-kommunikációval lehetne növelni. A résztvevôk kiemelték, hogy egymás kínálatának összekapcsolásával

új turisztikai termékeket
ajánlhatnak a vendégeknek,
mely jelentôsen javítja a
versenyképességet. A programot az Európai Unió és a

Magyar Köztársaság Kormánya által az ÚMVP keretében nyújtott LEADER támogatásból finanszírozták.
Czeglédi Tünde

Tôkésné Gali Mónika bemutatja
Dorcsinecz Józsefet a résztvevôknek
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Megújult közösségi színtér Körösújfaluban
Körösújfaluban a Fô
utca 12 szám alatt október 29-én avatták fel a felújított Közösségi Házat,
ahol a Teleház és a könyvtár mûködik. A megjelenteket Magyari Barna költô,
költô, újságíró, könyvtáros
köszöntötte, majd átadta a
szót a polgármesternek.
Szabó Csaba polgármester megnyitó beszédében elmondta: „Nagyon
fontosnak tartom, hogy a
Körösújfaluban
élôknek
helyben is biztosíthassuk a kulturált kikapcsolódáshoz, szabadidô hasznos eltöltéséhez szükséges
lehetôségeket. Erre nyújt
megoldást az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. Az
épület teljes felújítása augusztus 17-én kezdôdött és
október 25-én fejezôdött be.
A megszépült épület valóban sokoldalú szolgáltatásokkal várja a helybélieket.
Az épületben a legnagyobb
alapterületen a könyvtár vár-

A képen Magyari Barna és Szabó Csaba látható.

ja az érdeklôdôket, amely
helyiség otthon ad a vasárnapi istentiszteleteknek, valamint más kisebb összejöveteleknek is. Mellette a
Teleház, számítógépterem
helyezkedik el. Információs
helyiséggel, valamint irodával is bôvült az intézmény.
Itt tarthatja a jövôben a falugazdász a fogadóóráit. Teljesen új eszközparkkal ren-

dezhettük be az intézményt.
Az összesen 27.683.895. forinttal támogatott fejlesztés nyomán immár egy XXI.
századi, korszerû intézményben találják meg a lakosok a számukra kulcsfontosságú közösségi és szolgáltató tereket. A fejlesztés az UMVP keretein belül
EMVA támogatásával valósult meg. Ez az összeg tar-

Schamschula Virág kiállítása

Macsári József virággal köszöntötte a mûvésznôt

Utcaképviseleti
rendszer bevezetése
Vésztôn a legutóbbi
képviselô-testületi
ülésen szó esett a város kommunikációjának megújításáról. Ebben a település honlapjának átszerkesztését, a testületi ülések anyagának elektronikus
megjelentetését,
elektronikus ügyintézésre
való felkészülést, a helyi
újság megújítását, a helyi
TV csatorna fejlesztését
és utcaképviselôi rendszer kialakítását is tervezik. A vélemények szélesebb körû megismerése és a lakosság tájékoztatása terén fontos eszköz lehet egy közel 50 fôs
utcaképviselôi
hálózat.
A települést érintô fontosabb kérdések tárgyalásakor hatékony eszköz lehet a lakosság bevonása
azért, hogy a lehetô legjobb és széles körben elfogadott döntés születhessen. - mondta Molnár
Sándor polgármester.

talmazza mûködéshez szükséges pénzt is három éven
keresztül. Sikerült a település központját teljesen megújítani és egy falusi szálláshelyet is kialakítani.”
Az ünnepélyes átadót
követôen a Könyvtár helyiségében vasúttörténeti kiállítás
nyílt Szatmári Sándor, Szeghalmon élô nyugdíjas vasutas
fotóiból, dokumentumaiból.
Novemberben volt látható a Szeghalmi Mûvelôdési
Központ
kiállítótermében
Schamschula
Virág
üvegmûves-mûvész
Díszüveg kiállítása. A megnyitón
Macsári József polgármester
ajánlotta Virág szebbnél-szebb
tárgyait a megjelentek figyelmébe. „Schamschula Virág immár közel 10 éve, hogy e mesterségnek hódol, és ezzel az átlátszóságával páratlan, nemes
anyaggal dolgozik. Elsôsorban
nyílászárókhoz,
fabútorokhoz készít üvegeket, de emellett készít lámpaburákat, tükröket, ékszereket is és mostanában városok, megyék címereit.
Tárgyai megnyitják számunkra
e különleges mesterség titkait.
Átadják az üzenetet: hogy mily
gyönyörû ez az anyag, és milyen csodákat rejt magában.”
A mûvész jövôre a magyar
mondák témakörét szeretné
tárgyaiban feldolgozni.

Összefogás az egészségturizmusért

A Senshi Sportegyesület ôszi sikerei
A
Békés
megyei
Harcmûvész Szövetség versenynaptárában szeptember
végén évek óta a Szeghalmon megrendezett Regionális nyílt Kyokushin Karate verseny szerepel, amely
mindig nagyon jó hangulatot,
kemény küzdelmeket és különlegességeket hoz. A rendezvény remek lehetôséget
biztosít az Nemzetközi és
Országos versenyekre való
felkészüléshez és az alacsonyabb korosztályokban
és övfokozatokban induló karatékák tapasztalatszerzéséhez. Idén sem történt
másképpen, hiszen a Senshi
SE nyolcadik alkalommal is
megrendezte ezt az eseményt
a szeghalmi Városi Sportcsarnokban. Nem csak a szervezés sikerére lehetnek büszkék a rendezôk, az eredmények is magukért beszélnek.
A versenyzôk nyolc aranyérmet (Boruzs Zsolt, Lele Attila, Papp Dóra, Papp Dániel,
Somogyi Patrícia, Agárdi Terézia Amanda, Baliga Attila,
Papp Zsanett,) három ezüstérmet (Kovács Gellért, Kovács Tímea, Török Andor) és
öt bronzérmet (Nagy János
Márton, Bugyi Tibor, Somogyi Viktor, Pék József Somogyi Patrícia) szereztek.
Október elején Sopronban
a 2010. évi Nemzetközi nyílt
Ifjúsági, Junior Kyokushin
Kumite Versenyen a klubot
Papp Zsanett és Kovács Péter
képviselte. Zsanettnek ifjúsági nôi +60 kg-ban az aranyérmet sikerült megszereznie.
Október
16-ra
két
különbözô verseny idôpontja
is esett. A gyermek és serdülô
versenyzôk a dunántúli
Tarjánban, a 2010. évi Nemzetközi nyílt Gyerek, Serdülô
Kyokushin Karate Versenyen indultak. Itt Papp Dániel elsô helyezést ért el.
Papp Dóra a második-, Kovács Tímea pedig a harmadik helyen végzett. Mindeközben az Egyesület ifjúsági és junior korosztályú
versenyzôi az Orosházán a
Hungaria Open Nemzetközi
Nyílt Kyokushin Karate Baj-

nokságon vettek részt, ahol
két sportoló is eredményesen
szerepelt. Kovács Péter elsô,
Papp Zsanett pedig második
helyezést ért el.
Október 30-án hat sportoló képviselte az Egyesületet
Karcagon, a X. Nagykun Kupán, az Oyama Karate Szervezet gyermek, serdülô, ifjúsági, junior, felnôtt meghívásos nyílt Országos Bajnokságán. Papp Dóra és Papp Dániel Magyar Bajnokok lettek,
Papp Zsanett ezüst-, és Somogyi Patrícia bronz érmet
szerzett.
A versenyek mellett a klub
különbözô hétvégi sporteseményeken is részt vett, melyeken a karatékáknak rengeteg új tapasztalatot sikerült
szerezniük. Az Egyesületbôl
3 fô ismerkedett Szolnokon a MediBall-al, ezzel a
kínai eredetû, egész testet
megmozgató sporttal, ami
Tai Chi gyakorlatok körkörös mozdulatain alapuló labdajáték. Október végén pedig többen részt vettek Jászberényben a Spiritualitás és
Harcmûvészet Szemináriumon is, ahol a délelôtt folyamán shihan Bencze Antal V. dan-os mester oktatta a résztvevôket a test
megfelelô mozgására. Délután pedig elôadást hallhattak Kassai Lajostól, a magyar lovas íjászat neves
mesterétôl, majd Myoken
mester és tanítványai mutatták be a harcmûvészet és a
zen, illetve a zazen kapcsolatát. Mindezen események
lehetôséget biztosítanak a tagok számára szabadidejük
kellemes és hasznos eltöltéséhez, mind pedig tudásuk
fejlesztéséhez, annak felméréséhez. www.senshi.hu

Sárrét 15, Sárrét 30
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul(t) meg.

2008-ban
a
Thermál
Consulting
Regionális
Turizmusfejlesztô és Szervezô
Kft., a Békés Megyei Önkormányzat támogatásával pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi
Regionális Operatív Program
keretén belül. A projekt célja
egy Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter létrehozása, beindítása volt. A kezdeményezéshez a pályázat beadásakor tíz szervezet csatlakozott.
A projekt legfôbb célja komplex egészségturisztikai beruházások generálása, a tagok közti kommunikáció elôsegítése,
közös projektek megvalósítása. A klaszter beindítását célzó, több mint 36 millió forint összköltségvetésû, 18 hónap idôtartamú projekt alatt a
klasztertagok többek között
ingyenes tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe,

tanulmányúton, elôadásokon
vehetnek részt, élvezhetik a
közös marketing elônyeit.
A klasztertagok száma mára
huszonhatra növekedett, tevékenységük rendkívül szerteágazó. A közös pont bennük,
hogy mindannyiuk tevékenysége kapcsolódik az egészségturizmushoz. A klaszter tagjai között találkozhatunk – a
teljesség igénye nélkül - orvosokkal, kórházakkal, szállodákkal, önkormányzattal,
masszázsstúdióval, közlekedési-, valamint közüzemi szolgáltatóval is.
Ha
egészségturizmusról beszélünk a legtöbben a
gyógyfürdôkre, és a termálvízre gondolnak. Pedig az egészségturizmus fogalma ennél jóval szélesebb. Ide tartoznak az
egészségmegôrzésre, vagy annak visszaszerzésére irányuló

tevékenységek, a sport, a természetjárás, a különbözô alternatív terápiák, valamint a
klinikai kezelések is. A Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú célja a békés megyei egészségturisztikai kínálat bôvítése figyelembe véve a nemzetközi trendeket, fôként térségünk természeti adottságaira – folyók,
holtágak, jó levegô, tiszta ivóvíz – építve és az egyediségre
építve. Emellett figyelmet fordítunk arra, hogy Békés megye lakossága egészségtudatosabban éljen a mindennapokban. A klaszter tagjai közösen dolgoznak azért, hogy Békés megye hamarosan a test és
a lélek egészségének oázisa legyen.
További információ elérhetô a
www.bmek.hu honlapon.

Nagy sikerrel zárult az
ôsszel, elsô alkalommal megrendezett Körösladányból induló és hagyományteremtô
Sárrét 15, Sárrét 30
elnevezésû teljesítménytúra.
Az ötlettôl a megvalósulásig
talán több mint egy év is eltelt, tucatnyi természetbarát
hónapokig tartó, éjt nappallá tévô kemény munkájának
köszönhetôen.
A 43 indulóból 27-en a 15
km-es, 16-an a 30 km-es távon indultak. A legfiatalabb
túrázó Ladányi Gyula (12)
könnyedén teljesítette a 30
km-es távot, jutalma az oklevélen és a kitûzôn kívül
a méltán kiérdemelt aranyserleg. Az elsô helyezett 30
km-en Tóth György (Békéscsaba), 15 km-en Vadi László
(Gyula) lett, aki ezzel a túrájával teljesítette a 3000. kilométerét. Öten gondolták úgy,
hogy versenytársaikat nem

üldözik tovább, pedig minden ellenôrzô ponton várta
ôket egy kis harapnivaló: zsíros kenyér, pogácsa, csoki,
víz (minimum 20 mm), sütemény, gulyásleves, melyet
nagy örömmel fogadtak.
A túra útvonalát, a jelfestést
Holóka Demeter Péter irányította. A szervezésben (sajtó, WEB, GPS koordináták)
nagy szerepe volt gyakorlott
túrázónknak, Kiss Károlynak
és Vidovenyecz Zsoltnak, aki
a térképet is elkészítette. A
Vassné Vakarcs Csilla célba
érkezôknek felkínált gulyáslevese elsô helyezést ért el az
immár hagyománynak számító XII. körösladányi Népi
Ételek fôzôversenyén, amely
a túrával egy napon került
megrendezésre. Bôvebb információ:
www.termeszetbarat.try.hu
A Rockenbauerek
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Programajánló 2010. november-december

Betakarítási Ünnep

András Bál
2010. november 27. Szeghalom, PAG és SZESZI
Szalagavató
2010. december 4. Szeghalom, PAG és SZESZI
Adventi koncert
2010. december 4. Füzesgyarmat, Református Templom
Miklós Hét 2010.
2010. december 6-13. Szeghalom, Könyvtár
Slágerek mindenkinek
2010. december 11. Füzesgyarmat, Mûvelôdési Ház
Szerelmem Erdély - Rékasi Károly Wass Albert estje
2010. december 11. Szeghalom, Könyvtár
Vésztôi esték
2010. december 13. Vésztô, Mûvelôdési Ház
Adventi Játszóház
2010. december 16. Szeghalom, Könyvtár
Óvodák közös Karácsonyi mûsora
2010. december 16. Szeghalom, Mûvelôdési Ház
Dalárdapó - Évzáró
2010. december 17. Szeghalom, Mûvelôdési Ház
Fenyôünnep
2010. december 18. Körösújfalu, Közösségi Ház
Ladányi Karácsony
2010. december 19. Körösladány, Mûvelôdési Ház
Mindenki Karácsonya
2010. december 20. Szeghalom, Polgármesteri Hivatal
Véradás
2010. december 21. Füzesgyarmat, Mûvelôdési Ház
Karácsonyi koncert
2010.december 21. Vésztô, Mûvelôdési Ház
Városi Karácsony
2010. december 21. Füzesgyarmat, Sportcsarnok
Karácsonyi ünnepség
2010. december 22. Szeghalom, PAG és SZESZI
Dávid Napi Amatôr Asztalitenisz Verseny
2010. december 30. Szeghalom, Sportcsarnok
Szilveszteri Bál
2010. december 31. Vésztô, Mûvelôdési Központ
Szilveszter 2010.
2010. december 31. Dévaványa, Mûvelôdési Ház
További információ: Tourinform Körös-Sárrét; Tel/fax:0666/470-395, Cím: 5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8;
Email: szeghalom@tourinform.hu
web: www.sarretitura.hu; www.kste.gportal.hu

A Dévaványán szeptember 25-én megtartott eseményre idén is szép számban voltak kíváncsiak. A kiállítási anyagok nagy részét
az óvodák, iskolák dolgozói a gyerekekkel közösen
készítették. Termékbemutatóra, kóstolóra a helyi civileken, klubokon, egyesületi tagokon kívül a mezôtúri
Kertbarát Körösök is hoztak
látnivalót és kóstolnivalót.
Pap Tibor polgármester
Úr megnyitója után fúvószenét hallgattak a jelenlévôk,
majd a gyerekek filmvetítést néztek, kézmûves foglalkozáson vettek részt és
íjászkodtak. A felnôttek Szívós Lászlótól hallottak beszámolót a Körös Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület tevékenységérôl, a meg-

valósult
fejlesztésekrôl.
A fôzôversenyre benevezett csapatok is kitettek magukért. A nap folyamán a
néptánc, a népzene, a citerazene, és a népdal volt a
„fôszereplô”. Az eredményhirdetéseket nagy izgalommal fogadták a résztvevôk.
Ekkor adományozták oda a
„Dévaványa Virágos kert –
virágos udvar” emlékplakettet is. A mûsorok után tánc
következett, mindenki megelégedettségére.
Reméljük jövôre is meg
tudjuk tartani ezt a színvonalat, és ha pályázaton tudnánk nyerni egy kis pénzt,
még nívósabbá lehetne
emelni ezt a mi kis ünnepnapunkat.
kováCS jánoSnÉ
MÛvelÔDÉSSzervezÔ

V. Ladányi disznótoros
November 13-án, szombaton a hagyományokhoz híven
már ötödik alkalommal rendezték meg a Ladányi Disznótorost, melynek ötletgazdája
Papp Elek és Csala Rajmundné
volt. A nap a disznótoros reggeli elfogyasztásával kezdôdött,
és a jó magyar pálinkát is megkóstolhatták a résztvevôk. Ezt
követôen két alkalommal disznóvágási bemutatót tartottak. A
kolbászgyúró és kolbászkészítô
versenyre 17 csapat nevezett
be. A kiváló italok kíséretében megtartott hangulatos töltés mellett egészen különleges
versenyeket is rendeztek a kora
reggeltôl késô estig tartó rendezvényen. A szakavatott zsûri
például szépségversenyen választotta ki a legszebb oldalszalonnát, s „összemérték tudásukat” a legjobb, legzamato-

sabb pálinkák is. A kolbásztöltô
versenyen mindenki különdíjat
kapott. A látogatók a térség turisztikai lehetôségeivel is megismerkedhettek, a Tourinform
Iroda kiadványai által. Az eredmények kihirdetése után mindenki felszabadultan táncolt és
jókedvûen szórakozott egészen
késô estig.

Kardos Károly köszönti a
ladányi disznótorozókat

Veszteségeink feldolgozása
„Ami jön fogadjátok,
ami megy engedjétek”
(Popper Péter)
Szicsek Margit klinikai szakpszichológus tartott elôadást a Nagy Miklós
Városi
Könyvtárban az „Országos Családi Könyvtári Napok” keretében. Az elôadás az
elengedésrôl szólt, a veszteségeink, a gyász, a mun-

kahely, a válás, szerelem elvesztésének feldolgozásáról. Az évek elôrehaladtával
szükségszerû
változások
következnek be életünkben,
sok nem könnyû helyzettel kell szembenéznünk. Az
elôadás lehetôséget nyújtott
önvizsgálatra, saját magunk
és környezetünk jobb megértésére és ezáltal a nyugodtabb, békésebb életlehetôség
megteremtésére.

KÖRÖS – SÁRRÉT

Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/470-395
email: szeghalom@tourinform.hu
www.sarretitura.hu
Szolgáltatásaink:
új! - Jegyértékesítés, Ibsen bérletek árusítása;
belföldi turistainformáció; programszervezés; ingyenes kiadványok erjesztése; térképek terjesztése; információnyújtás
belföldi programajánlatokról és szálláslehetôségekrôl; üdülési csekkel kapcsolatos információk; csoportkísérés; 1 napos
programok összeállítása; a Körös-Sárréti Hírlap szerkesztése; hirdetésfelvétel a Körös-Sárréti Hírlapba és a Szuprinfóba,
Turisztikai szolgáltatók részére marketing tanácsadás.
Kérje e-mailben hetente többször is megjelenô elektronikus hírlevelünket, melyben partnereinket az aktuális térségi és országos turisztikai információkról tájékoztatjuk!
Feliratkozás: szeghalom@tourinform.hu

KARÁCSONYRA AJÁNDÉKOZZON
egyedi, helyi terméket szeretteinek!

Folytatják a Közkincs programot
A Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás
Tourinform Körös-Sárrét
Irodája az idén is pályázott

a Közkincs- kerekasztal
mûködtetését segítô támogatásra. A tavalyi program
által létrejött egy olyan új

kistérségi szintû kulturális
- szakmai érdekegyeztetô
fórum, amely középpontba
helyezi a mûvelôdô állampolgár igényeit és e cél érdekében együttmûködésre
ösztönzi az állami-, önkormányzati-, civil- és
vállalkozói szférát. A
résztvevô közmûvelôdési
- és közgyûjteményben
dolgozó munkatársak öszszefogása eredményeként
folyamatosabbá vált az információközvetítés a térségben mûködô kulturális intézmények és civil
szervezetek között. Közös projektlistát állítottak
össze, megkezdôdtek az
elôkészületek a kistérségi
kulturális, közmûvelôdési
stratégia elkészítésére. A
folyamatos
adatgyûjtés

eredményeként
elkészült a kistérségi kulturális adatbázis, s az ezzel összefüggô szolgáltatásjegyzék. Így idén a
programszervezôk
már
a kistérség településein mûködô csoportokból is könnyebben hívhatnak meg elôadókat. Az
idén is fontos feladat lesz
a kistérségi rendezvénynaptár összeállítása, tovább bôvítik az adatbázist
és egy olyan tanulmány
is készül, melyben egyes
projektek megvalósíthatósága is kidolgozásra kerül.
Az összejöveteleket havonta más-más településen rendezik meg, ahol általában a polgármester köszönti a szakembereket.
Gali Mónika

A térségben dolgozó kézmûves mesterek ajánlatait megtalálja
a www.sarretitura.hu;
vagy a www.kste.gportal.hu honlapon.

Boldog Karácsonyt
és sikerekben gazdag
Új esztendôt
kívánunk!
A települések polgármesterei és a szerkesztôség tajai
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