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Tájékozató a Bursa Hungarica                             
Felsőoktatási Ösztöndíjról  

 

 Körösladány Város Önkormányzatának 2013-ra 
is lehetősége nyílt, hogy részt vegyen a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton. A településen 

állandó lakcímmel rendelkező, felsőoktatásban részt-
vevő hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok, a 2013-as évre önkor-

mányzati ösztöndíjra pályázhatnak, melynek összege 
3.000,- Ft/hó, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat, 
valamint az Oktatási Minisztérium további támogatás-

sal egészít ki. A támogatások összesen 6.000-8.000,- 
Ft/ hó/fő összeget érhetik el, a megyei döntéstől füg-
gően. Az ösztöndíj-folyósítás 2013. március - 2013. 

december között jár, a felsőoktatásban tanulók részé-
re. Időtartalma 10 hónap. A felvételizők részére 3x10 
hónap, amelynek kezdete a 2013/2014-es tanév I. 

féléve. 

A pályázati rendszer megváltozott! 
A  http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica  honla-

pon található ismertető alapján az „EPER” rendszer-
ben kell a pályázatokat elkészíteni, 2012. 10. 15- től - 
2012. 11. 15-ig, kinyomtatni és eljuttatni az önkor-

mányzat  Polgármesteri Hivatalának 6-os irodájába. A 
kinyomtatott pályázati adatlapot, az eredeti hallgatói 
jogviszony igazolást, valamint a kereseti igazolásokat 
a pályázathoz mellékelni kell. 

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica


 

M E G H Í V Ó 
 

 Körösladány Város Önkormányzata                                
és a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház                          

tisztelettel meghívja Önt a 

7. LADÁNYI DISZNÓTOROS 
Sánta Miklós emlékére rendezvényére. 
Ideje: 2012. november 17. (szombat),                            

07.00-19.00 óra. 
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Program: 
7.00-10.00 óráig: Disznótoros reggeli 
(Hagymás sertésvér, 400,-Ft/adag,                                      

művelődési ház előcsarnoka) 
8.00: DISZNÓVÁGÁSI BEMUTATÓK                                 

(Helye: rendezvénytér) 
10.00: MEGNYITÓ, KOLBÁSZKÉSZÍTÉS                                        

(Helye: művelődési ház nagyterme)  
Részvételi díj: 14.000,-Ft/csapat. Asztalfoglalás 08.00 órától.  

A kolbászkészítéshez a csapatok a megnyitót követően 

(kb.10.15 órakor), a nevezési díj ellenértékeként 10 kg kol-
bászhúst (7 kg hús, 3 kg szalonna)  továbbá belet és kéztör-
lők kapnak. A résztvevő csapatok a kolbászkészítéshez szük-

séges egyéb dolgokról (fűszerek, edények, töltő, kézi daráló, 
műanyag vágólap kés, stb.) maguk gondoskodnak. Az elké-

szült kolbászok sütésének lehetőségét a rendezők biztosítják. 
Az elkészített kolbászok a csapatok tulajdona, azokat nem 

értékeljük.   
Minden csapat a rendezőktől emléktárgyat kap.                                                                      

A disznótoros nevezés határideje 2012. november 6.  
 (Nevezési díj befizetése a művelődési ház pénztárába.) 

További programok:  
szalonna szépségverseny,          

   (sózott és füstölt szalonna),   
pálinkaverseny,  

(nevezés 2 dl pálinka leadásával)  

pogácsaverseny                               
(nevezés 0,5 kg pogácsával),  

zsírsütés, abáltszalonna készítés, zene, nótázás, büfé. 
11.00: Nótázzunk, mulassunk együtt! 

A szervezők a rendezvényhez bármilyen felajánlást, 
Tombolatárgyat  szívesen vesznek. 

 

További felvilágosítás a Nadányi úti húsboltban és 
a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban.                 

(Telefon: 66/474-041) 

KEDVES KÖRÖSLADÁNYI LAKOSOK! 
 
 A „Zöldág” Óvoda és Bölcsőde a szülői munkaközösség 
irányításával benevezett a KUKAMANÓ akcióba. Ennek az akci-

ónak az elsődleges célja a szelektív hulladékgyűjtés támogatá-
sa , de emellett az óvodákat is szívesen segítik. 
Az épület kapuja melletti kukákba szelektíven gyűjtjük a mű-

anyag- és petpalackokat, flakonokat, műanyag kupakokat és a 
vegyes papírt. Az óvoda előterében pedig az alumínium italos 
dobozokat helyezheti el bárki napközben. A flakonokat, dobo-
zokat kérjük összelapítva hozzák be, mert nem tudjuk másként 

tárolni azokat. A szelektív hulladékért fizetett pénzt az SZMK 
gyűjti össze és rendelkezik vele. 
Kérünk mindenkit, hogy segítsék akciónkat a gyerekek érdeké-

ben! Az értéktelennek tűnő dolgok is jelentős anyagi támoga-
tást jelenthetnek az intézménynek, s ennek a mi gyermekeink 
élvezik a hasznát! 
Előre is köszönjük mindenki segítségét! 

 
     Az SZMK képviselői 

Tájékoztató 
 

SZUPERINFO és LADÁNY TV  
HÍRDETÉSFELVÉTEL  

a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. 
5516 Körösladány Petőfi tér 2. 

Telefon: 06/66-474-041 
Email: muvhaz@korosladany.hu 

HÍREK A „ZÖLDÁG” ÓVODÁBÓL ÉS                   

BÖLCSŐDÉBŐL 
  

 Szeptember 1-jén Körösladány legfiatalabb lakóinak is  
elkezdődött a 2012/13-as nevelési év. 150 óvodás és 26 böl-
csődés gyermeket fogadtunk 6 óvodai és 2 bölcsődei csopor-
tunkban. Örülünk, hogy nem csökkent a felvett gyerekek lét-

száma, sőt az némi emelkedést is mutat, így maximális kihasz-
náltsággal működhetünk. Akiknek volt kisgyermekük, azok 
tudják, hogy szeptember-október a beszoktatás ideje.  Célunk, 
hogy minden kicsi számára megkönnyítsük ezt az időszakot.  

Szeretnénk elérni, hogy zökkenőmentes legyen a szülőktől való 
elszakadás. Azt ne olyan rossz élményként éljék át az ovisok és 
bölcsisek, amelyeket aztán nehezen tudnának feldolgozni. A 

későbbi, közösségben eltöltött éveket, a közösséghez fűződő 
érzelmeiket is döntően meghatározzák az első napok benyo-
másai. A szülőknek ezért lehetőséget biztosítunk a fokozatos 
beszoktatásra. Eleinte együtt tölthetnek néhány napot gyerme-

keikkel, ismerkedhetnek a szokásokkal, az épülettel és annak 
helyiségeivel. Ezeket a szülős napokat a gyerekek egyéni szük-
ségleteihez igazítjuk.  Van, akinek elég néhány alkalom, hogy 

jól érezze magát a társai között, és van, akinek hosszabb idő 
szükséges ahhoz, hogy reggelente sírás nélkül érkezzen. Öröm-
mel mondhatjuk, hogy szeptember végére minden most beíra-
tott apróságunk beszokott, így társaival együtt kezdte a neve-

lési évet. 
A csoportszobákban, a foglalkoztató helyiségekben - s most 
már az udvaron is – igazi gyermekparadicsom várja a kicsiket. 

Sok-sok játék, sporteszköz, vizuális tevékenységekhez hasz-
nálható kellék közül válogathatnak az óvodások és bölcsődé-
sek. 
Egy gyermekintézmény akkor válik igazán derűssé, otthonossá, 

ha azt az ott élők azzá teszik. Akik hozzánk érkeznek, elámul-
nak az épületbe lépve, mert ízléses dekorációval, esztétikusan 
elhelyezett hirdetőtáblákkal, gyönyörű növényekkel találkoz-

hatnak. A gyerekek ovis-bölcsis élményeit fényképek segítsé-
gével osztjuk meg a családokkal. Ezt az otthonosságot, a ba-
rátságos környezetet igyekszünk megőrizni, ezért nagyon vi-
gyázunk a rendre, a tisztaságra, s ezt kérjük a szülőktől és gye-

rekektől is. A mi legfontosabb partnereink azok a családok, 
akik ránk bízták a gyermekeiket. Nagyon örülünk, és köszön-
jük, hogy bármikor számíthatunk a szülők segítségére. E támo-
gatás nélkül sokkal nehezebb dolgunk lenne minden tekintet-

ben. Mi pedig igyekszünk azzal örömet szerezni , hogy sok-sok 
közös programra hívjuk meg az érdeklődőket. Szervezünk eb-
ben az évben is játszóházakat, nagyszülős napokat, családi 

napot. Az ünnepekre készülést, a természetjáró programjaink 
egy részét is a családok részvételével tervezzük megvalósítani. 
November 24-én pedig az alapítványunk jótékonysági rendez-
vényére szeretnénk minden érdeklődőt meghívni. 

Kedves körösladányiak!  „Zöldág” óvodánk-bölcsődénk kapuja 
kitárul azok előtt, akik kíváncsiak ránk!                                       
Szeretettel látunk mindenkit!                                                                             

     Az intézmény dolgozói 

 



         Rövidhír: Ombodi Mihályné, a Körösladányi 

Egyesített Szociális Intézmény igazgatója 2012. 
december 1-től nyugdíjba vonul. Utódja Tóth 

Józsefné, aki korábban a Békés Megyei Kor-
mányhivatal munkatársa volt. 
 

 A fenti hír hallatán nem volt kérdés, hogy a szá-
raz tények mögé nézve egy rövid cikk keretében mu-
tassuk be - és ki merem írni: méltassuk - az immár 
rövidesen nyugdíjas „mindenki Ancikáját”. 

 Ombodi Mihályné  a nők 40 éves szolgálati jog-
viszonyban eltöltött idő után járó lehetőségét vette 
igénybe. Aki nem ismeri, el sem hiszi, hogy a mindig 

sietős, de egy-egy jó szóra mindig ráérő, rendkívül 
szerteágazó feladatkört ellátó mamut intézmény ve-
zetője rövidesen befejezi aktív pályafutását. Szinte 

naponta találkozunk vele, mégis - legalább is sokan - 
keveset tudunk róla. 
Körösladányban született. Özvegy, 2 gyermeke,                  

1 unokája, 2 keresztunokája van, 32 éve él élettársi 
kapcsolatban. 1972-ben 
érettségizett a helyi Tüköry 

Lajos Gimnáziumban. Első 
munkahelyei a kenyérbolt, 
a költségvetési üzem, majd 

a helyi takarékszövetkezet 
voltak.  1977 őszén került 
a községi tanács bölcsődé-
jébe, mint képesítés nélküli 

gondozónő. 1981-ben elvé-
gezte a 2 éves csecsemő-  
és gyermekgondozó-

képzőt, és  már az év au-
gusztusában  a bölcsőde 
vezetője lett, ellátta az 

élelmezésvezetést is. 
1991-ben, a bölcsőde és az 
óvoda összevonását köve-

tően három évig óvodai gondozónőként tevékenyke-
dett. 1994. áprilisában megbízták az Idősek Otthona 
vezetésével. Folyamatosan képezte magát. Elvégezte 

a Kőrösi Csoma Sándor Főiskola szociális munkás sza-
kát, majd a főiskolán komplex családgondozó, gyer-
mek- és ifjúságvédelemre szakosodott. 2002-ben szo-

ciális szakvizsgát tett idősgondozás szakból is. 
Településünkön 1998 elején kezdte meg működését a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, melynek ve-

zetésével is  megbízták.  A szolgálat a jelenlegi   
Viziközmű intézmény helyén kezdte meg működését, 
majd azt kinőve, a Batthyányi úti úgynevezett „új is-
kola” helyére költözött. Később az Árpád út 4., míg  

jelenleg a Wenckheim Béla út 1. szám alatt működik. 
A mindenkivel türelmes, megértő, segítő szándékú 
vezető mindig kereste és megtalálta, hogy másokon 

hogyan segítsen. Beosztottjaitól is mindig ezt várta, 
illetve követelte. Körösladány várossá válásával egy 
időben (2007. július 1.) a képviselő-testület  döntése 

értelmében a Gondozási Központot, benne  a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, illetve a Védőnői 
Szolgálatot beolvasztotta a Pszichiátriai Betegek Ott-

honába, így megalakult az Egyesített Szociális Intéz-
mény (ESZI).  Az év novemberében  Földi János igaz-
gató nyugdíjba vonulását követően a képviselő-

testület Ombodi Mihálynét nevezte ki  az  intézmény 
vezetőjének.  

Az új intézmény 76 fő dolgozójával naponta 280 ellá-

tottról kellett gondoskodnia. Feladatuk volt a legkü-
lönbözőbb napi gondok megoldása mellett a beteg-
szállítás, az élelmezés biztosítása, az épületek állagá-

nak megóvása, röviden a zavartalan működés feltét-
eleinek megteremtése.  
Az új vezető munkája igen sokrétű lett, így idő kellett, 

hogy átlássa a működést, és kidolgozza vezetői elkép-
zeléseit. A gyermekek, a rászorulók iránti szeretet és 
segítés, az értük való tenni akarás vezérelte munká-

ját. A helyi intézményekkel és a társintézményekkel 
mindig jó kapcsolatokat ápolt. A rábízott feladatokat 
megértéssel, türelemmel, szeretettel, alázattal és 

nagy szakmai hozzáértéssel végezte.  
Most lezárul egy életszakasz. Feladatkörét nyugodt 
szívvel adja át a következő intézményvezetőnek,   

Tóth Józsefnének, aki korábban a körösladányi önkor-
mányzat belső ellenőreként, később Dévaványán gaz-
daságvezetői, majd intézményvezetői,  legutóbb a 
Békéscsabai Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 

vezető főtanácsosaként dolgozott.  
Ancika a hívatására így 
emlékezik: 

- Most, hogy visszagondo-
lok az elmúlt 40 évre, úgy 
érzem, hogy munkám kül-

detés volt, mely a bölcső-
de, az óvoda, az idősgon-
dozás, a pszichiátriai be-

tegek, az elesett, a kiszol-
gáltatott, a rászoruló 
gyermekek és egyének 

segítését szolgálta.  
A „hogyan tovább nyugdí-
jasként?” kérdésre így 

válaszolt: 
- Nyugdíjas éveimet rész-
ben otthon képzelem el. 

Az unokák, a kert, az állattartás és az olvasás mellett 

pihenni szeretnék. Biztos vagyok benne, hogy unat-
kozni nem fogok, mert azt eddig sem tettem. Amikor 
bölcsődevezető lettem, átvettem a helyi vöröskereszt 

titkári feladatait  a korábbi vezetőtől, Ritu Jánosné 
Marika nénitől. Ezt az önkéntes feladatot a mai napig 
végzem. Évente 4 alkalommal szervezem a települési 

véradásokat. Ezt a munkát továbbra is folytatni sze-
retném. Még nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a 
tagtoborzásra. Tagja vagyok a „Szövetség a Gyermek-

bántalmazás ellen” egyesületnek, az Őszikék Nyugdí-
jas Klubnak, a Körösladányi Városszépítő Egyesület-
nek és a körösnadányi Nadányi Társaságnak.            

Elnöke vagyok a helyi 4. számú választókörzetnek, 
ezek is  feladatokat fognak adni.  
Szeretném megragadni az alkalmat és nyugdíjba vo-

nulásom alkalmából e cikkben is elköszönni mind-
azoktól, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dol-
goztam. Köszönöm volt és jelenlegi vezetőim bizal-
mát, mindenkori munkatársaim  együttműködését.    

Jó egészséget és sok munkasikert kívánok 
valamennyiüknek. Hasonló jókívánságaimat küldöm 
mindazoknak, akikért feladataimat végeztem.                  

Remélem, hogy többségüknek hozzám hasonlóan 
szép emlék marad az eltelt időszak.             
Én csak a szépre emlékezem. 

                                                                  Sipos Imre                                          

INTÉZMÉNYVEZETŐ-VÁLTÁS 

AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN 



 
Kerékpárút: 
Európai Uniós pályázati forrásból kerül megépítésre a már 
régóta várt Körösladány-Szeghalom közötti kerékpárút. 
A kerékpárút a jelenlegi 47-es főútvonal mellett párhuza-
mosan kerül megépítésre 7.076 m hosszban. 
A támogatást a Körösladány Város gesztorságával be-
nyújtott pályázat alapján az irányító hatóság KÖZOP-
3.2.0/c-08-11-2011-0033 sz. alatt 361.879.719.- Ft tá-
mogatásban részesítette, amely 100 %-os támogatási 
arányt jelent. Jelenleg elkészült a kivitelező kiválasztásá-
hoz szükséges közbeszerzési felhívás, amely napokon 
belül meg fog jelenni a Közbeszerzési Értesítőben. 
Ezzel párhuzamosan elindultak a föltulajdonosoktól a 
szükséges terület biztosításához az előszerződések meg-
kötése, illetve a kisajátítási eljárások is megindultak. 
Az új kerékpárút a megnövekedett kerékpáros forgalmat 
képes lesz hosszútávon kiszolgálni. Biztosítja a biztonsá-
gos kerékpáros közlekedés lehetőségét, valamint csatla-
kozási lehetőséget teremt a kistérségi települések kerék-
párútjaihoz. A szomszédos települések munkahelyei, tu-
risztikai kínálatai kerékpáros túrákkal is elérhetővé vál-
nak. 
A beruházás várható befejezésének időpontja:            
2013. október 30. 
 

Szennyvíz: 
Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. üteme és a 
szennyvíztisztító telep bővítése című pályázatunk megva-
lósítása újabb szakaszba érkezett. A KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0022 azonosító pályázatunk kivitelező kiválasztásá-
nak közbeszerzési felhívása megjelent.  

 
Két ajánlat érkezett, jelenleg az ajánlatok értékelése fo-
lyik. Az eljárás várhatóan 2012. november végén fejező-
dik be, ezt követően kerül megkötésre a szerződés a kivi-
telezővel.  
Egy közbeszerzési eljárást követően a mérnök szervezet 
kiválasztása is megtörtént.  Ez alapján a Grontmij Canor 
Kft. látja el a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat 
a kivitelezés során. Az Európai Unió és a Magyar Állam 
által nyújtott támogatás összege: 1.702.310.174,- Ft, 
amelyhez jelentős saját erő szükségletét az önkormány-
zat és a lakosság biztosítja. A beruházás várható befeje-
zésének időpontja: 2014. szeptember 1. 
A beruházás során Körösladány Város tejes területén ki-
épül a szennyvíz-elvezető hálózat, az alábbi paraméterek-
kel: 
Bekötés (gravitációs+nyomott):  1.074 db. 
Bekötő vezeték (gravitációs+nyomott):  10.822 fm. 
Gravitációs gerincvezeték: 20.155 fm. 
Nyomóvezeték és vákuumvezeték: 11.901 fm. 
Átemelő (hálózati): 11 db. 
Hálózat rekonstrukció: 2,8 %.  
 
 

 

Körösladány aktuális pályázatairól 

A Senshi SE szeghalmi edzőtermének  

felújításáról 
 

Felhívás 
 
 Körösladány Város Önkormányzata - a 

körösnadányi Nadányi Társaság kezdeményezésére - 
felújíttatja a Petőfi téren 1929-ben felállított               
Hősök szobrát.  A Makra László helyi műkőkészítő által 
kivitelezendő felújítás költségeihez a fentiek egyharmad

-egyharmad arányban hozzájárulnak.  
A fennmaradó rész fedezésére adománygyűjtést szerve-
zünk.  

Kérjük a felújítással egyetértő, azt támogatni kívánó 
magánszemélyeket, vállalkozókat, hogy pénzbeli támo-
gatásukkal segítsék a kezdeményezés megvalósulását! 

 Az adományok befizetéséhez csekk kérhető az 
önkormányzat pénzügyi csoportjánál és a                             
művelődési házban.  

 Számlaszám: 11733065-15344777.                 
A csekk „Közlemény” rovatában kérjük feltüntetni a 
„Hősök szobra felújítására” szöveget is.  

 FELHÍVÁS 
 
 Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 2013 július első hétvégéjén 
ismét megrendezi az immár 18. Körösladányi Napokat.  
E döntés kapcsán,- ahogyan a korábbi években is- vár-
juk településünk lakóinak és a rendezvény  leendő részt-
vevőinek véleményeit, ötleteit, javaslatait. 
A szervezők örömmel vennék, ha konkrét javaslataikkal, 
észrevételükkel  segítenék munkájukat.   
Leadási határidő: 2012. december 15. 
Cím:  muvhaz@korosladany.hu         
vagy: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 
          5516. Körösladány Petőfi tér 2. 

  

 

A Senshi Sportegyesület – melynek Körösladányban is működik 
csoportja - működési feltételeinek javítása érdekében pályázatot 

nyújtott be a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásá-
hoz. A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 1027576 azono-
sítószámú, non-profit szervezetek fejlesztését szolgáló tevé-

kenységek támogatása célterületére benyújtott pályázat ered-
ményes lett.  A Senshi SE  összesen 11.140.530,- Ft támogatást 
nyert el, melyet a következő célokra használ fel:  A Sport- és 
Életmód Központ felújítása - nyílászárók cseréje, burkolás és 

festés (Szeghalom, Tildy u. 15 – 17.) Eszközbeszerzés (sport- és 
szabadidő eszközök – jóga, mediball, karate, súlygolyós, aerobic 
szakosztályok, valamint hagyományőrző fegyverek beszerzése a 

Történelmi Lőegylet Szakosztály részére). 

  
  
 

 
 
 Október 14-én Szeghalmon rendezték a Regionális 

Nyílt Kyokushin Karate versenyt, a gyermek, serdülő és 
ifjúsági korosztályoknak, melyen  12 klub 89 versenyzője 
szerepelt. A kyósokon kívül kick-box és az ITF taekwon-do 
képviselői is küzdőtérre léptek.  A verseny jó hangulatát 

az sem rontotta le, hogy a versenyorvosnak nem egyszer 
adódott kisebb-nagyobb munkája a sérülések miatt. 
A Senshi SE sportolóinak legértékesebb helyezései: 

-  Agárdi Terézia Amanda (Körösladány) serdülő lány                   
    nehézsúly 1. hely. 
-  Kőrösi Csingiz Dengizik (Szeghalom) gyermek mini fiú  
    nehézsúly 2. hely. 

-  Mundrucz Péter (Körösladány) serdülő fiú 
    könnyűsúly 3. hely. 
-  Tóth Boglárka (Szeghalom) gyermek I. lány 3. hely. 



    

Csak röviden... 
 

 Körösladány Város Önkormányzatának csapata 

meghívást kapott a szeptemberben megtartott 22. 
Kalocsai Paprika Fesztivál főzőversenyére. A korábbi 
versenyen nagydíjat elért csapat idén is kitett magá-

ért. A vaddisznópörkölt vargánya gombával pásztor-
tarhonya ágyon ételüket a zsűri különdíjban részesí-
tette.  

 
 Az Idősek Világnapja alkalmából adta át az 
„Életút” és a „Hogyan őriztük meg..?” (több mint 40 
éve házasok)  pályázat díjazottjainak járó elismerést 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Mű-
vészetek Palotájában Budapesten. A két pályázatra 

több ezer pályamű érkezett. A beérkezett írásokban 
érdekes sorsokat, egy-egy történelmi eseményhez 
fűződő személyes emlékeket örökítettek meg a pá-

lyázók. Az „Életút”  pályázat díjazottja lett Kis Károly, 
A vízhordástól a gyárvezetésig, avagy egy pályafutás 
kezdete, beteljesülése és befejezése című pályamun-

kája. A korábban a helyi Csepel Autógyár gyárvezető-
jének  sikeres pályázata elolvasható Körösladány vá-
ros honlapján. 
Elérhetősége: www.korosladany.hu   

 
 A Rockenbauer Pál Természetbarát Kör szep- 
tember 8-án harmadik alkalommal rendezte meg a 

Sárrét Teljesítménytúrákat. Mint az országos teljesít-
ménytúra-naptárban szereplő eseményre, a szerve-
zők az ország minden részéből vártak indulókat. Ta-

lán a kellemes kirándulóidő is hozzájárult, hogy az 
előző évhez képest 25-tel többen, 64-en neveztek.            
A jelentkezők négy számban próbálhatták ki magu-

kat. A már hagyományos 18 és a 30 km-es gyalogtú-
rák mellett a 70,  illetve - az ifjabb korosztály kedvé-
ért - 26 km-es kerékpáros távokra is nevezhettek.                 

Az eseményen a helyi általános iskola is szép szám-
mal képviseltette magát. A 3 pedagógus mellett                  
22 tanuló teljesítette a négy táv valamelyikét 

(http://t7.hu/01vi).   
Néhány érdekesség: a legtávolabbról Győrből érkez-
tek, a legfiatalabbak, a 7 éves debreceni Törtei Lili 18 
km-en, a 12 éves Pekker László 30 km-en, a 13 éves 

Tóth Alexa 70 km-en indult. A  30 km-es gyaloglást 
leggyorsabban - 3 óra 1 perc alatt -  a békéscsabai 
Kőrösi Tibor teljesítette. 

  
 Szeptember utolsó hétvégéjén Pécsett rendez-
ték meg a Junior Táncosok Országos Bajnokságát, 

melyen a Kner Tánc- és Sport Egyesület táncosai pél-
daértékűen szerepeltek. A hat induló párosból öt dön-
tőben táncolt, és hárman dobogón végeztek. A 

körösladányi Domokos Attila és partnere, Czeglédi 
Laura országos bajnok lett ,,D” junior II. latin kate-
góriában, míg ,,D” junior II. standard kategóriában  

5. helyezést szereztek. Baranya Tibor Dániel és Tóth 
Roberta latinban a 14. helyen, standardban a 10. lett. 
Beinschródt Tibor Márk és Dávid Adrienn a ,,C” junior 

II. standardban az 5., a ,,B” Junior II. latinban a        
4. helyen végzett. Párosainknak hatalmas erőt adott 
a jelen lévő szülők bíztatása.  A versenyről további 
információk a www.knertse.hu oldalon találhatók. 

 
 A városi könyvtár sikeresen vett részt a Márai-
programban, melynek eredményeként 500.000,-Ft 

értékben 191 darab könyvvel gazdagodott. 

 

 Felkészülés az őszi-téli átállásra 
 
A balesetek megelőzése érdekében a megválto-
zott időjárási és útviszonyokra időben készítsük 

fel járműveinek az alábbiak szerint: 
- Világító berendezések, irányjelzők vizsgálata.  
- Gumik állapotának vizsgálata. Plusz 7 °C alatt 

téli gumi használata válik szükségessé. Nem csak 
a mintázatában és lamellázottságában tér el a 
nyáritól, de az összetételében is, hiszen nagy 

mennyiségben tartalmaz szilikaadalékot, ami le-
hetővé teszi, hogy hidegben is lágy maradjon, 
megőrizve a jó tapadási tulajdonságokat.  
- Lengéscsillapítók, illetve a kormánymű állapotá-

nak vizsgálata. A túl nagy holtjáték csúszós úton 
labilissá teheti a járművet.  
- Akkumulátor, hűtőfolyadék ellenőrzése. A hűtő-

folyadék minimum  -20 C-ot bírjon ki! 
- Téli ablakmosó koncentrátummal való feltöltés.  
- Fékolaj cseréje, valamint a motorban, a hajtó-

műben a nyári, sűrűbb minőségű olajat cseréljük, 
cseréltessük ki a téli közlekedésre alkalmas olaj-
ra! Jégoldóval, zároldó folyadékkal is szereljük fel 

járműveinket! Téli időszakban indulás előtt pár 
percig járassuk a motort, majd kb. 5 km-ig óvato-
san közlekedjünk, hogy a gumik alkalmazkodni 

tudjanak a megváltozott körülményekhez!  
- Szélvédők állapotának ellenőrzése.  
- Az üzemanyag ledermedése ellen diesel autók-

nál CRC-t, a benzines autóknál a megfelelő adalé-
kot használjunk! Mindenképp ellenőrizni kell a 
fűtőberendezéseket, mert ha túl meleg van, elal-

szik a járművezető, ha pedig nem fűt rendesen az 
autó, akkor nem a vezetéssel, hanem a hideggel 
lesz elfoglalva, és ezzel megnöveli a baleseti 
esélyt. 

A fentieken túlmenően nemcsak a járművet, de 
magunkat, járművezetőket is fel kell készíteni. A 
legnagyobb gondot az jelenti, hogy azt az  időt, 

melyet elveszítünk az utakon, próbáljuk behozni, 
ami a megváltozott időjárási- és útviszonyok 
mellett könnyen okozhat tragédiát. Éppen ezért 

csúszós út esetén óvatosabb kormánymozdulato-
kat tegyünk, valamit a megpördülések, kereszt-
befordulások elkerülésére a fékkel is bánjunk 

óvatosabban! Jó, ha a követési távolságot a dup-
lájára növeljük. Ha az autónk már megcsúszott, 
akkor óvatos kormánymozdulatokkal, enyhe fé-

kezéssel, vagy kis gázadással korrigálhatjuk jár-
művünket. A leglényegesebb az, hogy a látási-, 
időjárási- és útviszonyoknak megfelelően válasz-

szuk meg sebességünket, illetve lényegesebben 
nagyobb türelemre és koncentrációra van szük-
ség a téli közlekedésben. 
A balesetek megelőzése érdekében a közúti, 

rendőri ellenőrzések kiemelt figyelmet fordítanak 
az ablakmosók működésére, a fényszórók állapo-
tára, a gumiabroncsok állapotára, a profil mélysé-

gére, a fékberendezés működőképességére, a 
fényjelző berendezések működésére, illetve az 
észlelhetőségükre, valamint a földútról szilárd 

burkolatú úton a sárfelhordásra. 
Ha a fenti ellenőrzéseket elvégezzük és meghall-
gatjuk a jó tanácsokat, már megtettük az első és 

legfontosabb lépést saját és mások életének 
megóvása érdekében. 

 

Borbíróné Kelemen Andrea r. ftörm.  



 

 

  
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

KÖRNYEZETBARÁT FEJLESZTÉS                                             
KÖRÖSLADÁNYBAN 

 
    

   Uniós támogatásból hajtott végre nagyarányú technológiai fejlesztést a     
   körösladányi székhelyű Polyter-Mix Kft. A vállalkozás közel 108 millió forint  

   értékben szerzett be műanyaghulladék-feldolgozó gépsorokat, további                                  
   26  milliót pedig a telephelyen belüli elektromos hálózat bővítésére költöttek.  
   A beruházáshoz nyújtott uniós és hazai forrás összege 59.748.888,- Ft volt. 

 

A 2006-ban alakult kisvállalkozás elsősorban műanyag-feldolgozással és újrahasznosítással foglal-
kozik. A tulajdonosok a keletkező hulladék egyre növekvő mennyiségében, illetve az újrahasznosí-
tási technológiák meghonosításában üzleti lehetőséget látva alapították a céget, a gyakorlat pedig 
visszaigazolta kezdeti várakozásaikat. Az elmúlt hét évben dinamikus fejlődési pályát futottak be, 
ami egyrészt köszönhető a szakértő vállalatirányításnak, a piaci viszonyokhoz való gyors adaptáló-
dásnak, a hulladékműanyagból készített másodnyersanyag iránti kereslet növekedésének, és nem 
utolsó sorban az elnyert uniós támogatások segítségével megvalósított fejlesztéseknek. A Polyter-
Mix Kft. mára Körösladány város jelentős foglalkoztatójává vált, 22 helyben élő munkavállalónak 
biztosít megélhetést. 
 
Az Új Széchenyi Terv „Hulladékhasznosítási célú technológiafejlesztés” kiírása tette lehetővé a be-
ruházást, amelynek fő céljait, a hulladékból származó másodnyersanyagoknak és termékeknek 
egyre nagyobb mértékű piaci megjelenítését, valamint nyers- és alapanyagként történő felhaszná-
lását a projekt minden tekintetben teljesíti. 
 
A beszerzett berendezések az iparág ma elérhető legjobb technológiáját testesítik meg, a polieti-
lén és polipropilén fóliákat tisztító- és újrahasznosító gépsorok összefüggő rendszert alkotnak. A 
mosó speciális módon különválasztja egymástól a kisebb és nagyobb fajsúlyú részeket, majd eltá-
volítja a fólián lévő idegen anyagokat és szennyeződéseket. Ez a funkció azért kulcsfontosságú, 
mert az üzemegység döntően lakossági begyűjtésből származó, nagyon szennyezett és anyagvas-
tagságot, színt tekintve igen heterogén műanyaghulladék-fóliát dolgoz fel, így azonban teljesen 
egynemű köztes termék keletkezik, amely az automata regranulátum-előállító gépsor alapanyaga. 
A keletkező darálék és regranulátum a műanyagipar fontos másodlagos nyersanyaga, amit a vál-
lalkozás műanyag-késztermék gyártók és kereskedők felé értékesít. A feldolgozó rendszerbe kerülő 
hulladék 100%-a újrahasznosításra kerül, tehát a gépsor zéró hulladék-kibocsátás mellett műkö-
dik. A telephely energiaigénye az új gépek beüzemelése miatt megemelkedett, ezért a hálózatbő-
vítés költségei szintén az elszámolható tételek között szerepelt. 
 

A beruházás hozzájárul egyfelől a háztartási hulladékok környezetbarát kezeléséhez, a környezeti és 
közegészségügyi problémák megelőzéséhez, az újrahasznosításra alapozó termelési-gyártási folya-
matok térnyeréséhez, másfelől a vállalkozás versenyképességének növeléséhez, helyi munkahelyek 
megőrzéséhez és újak teremtéséhez, ezáltal sokrétűen szolgálja a hazai gazdaság és környezetvéde-
lem érdekeit. 
 
 

Polyter-Mix Kft. 
Cím: 5516 Körösladány,  
Dévaványai út 37. 

E-mail: polyter.mix@invitel.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

mailto:polyter.mix@invitel.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu


    10 éves a Csudajó a játszóház 
   
 Csendes jubileumot ünnepel a körösladányi 
könyvtárban működő Csudajó Játszóház. 10 évesek 
lettünk. A cikk írása előtt átnéztem a foglalkozásokon 
készült fényképeket, és magam is elcsodálkoztam, 
hogy mi mindent készítettünk a gyerekekkel a tíz év 
alatt.  Igaz, nincs is minden megörökítve, mert csak 
2006-tól rögzítettük fotóval  a játszóházban folyó 
munkát. 2002 szeptemberében tartottuk az első fog-
lalkozást, melyre 6 gyermek jelentkezett. Még most is 
előttem van, ahogy  csavargatják a csuhét, próbálva 
babát készíteni belőle. Ma már ezek a gyerekek felnőt-
tek lettek és örömömre szolgál, hogy most is haszno-
sítják, amit tőlem tanultak. Ahogy teltek az évek, egy-
re többen jelentkeztek. Sajnos, a könyvtár adottságai 
miatt 22 főnél meg kellett húzni a határt. Sokszor fájt  
a szívem, amikor láttam a csalódott arcocskákat, mert 
későn jelentkeztek és már betelt a létszám. Ezért 2006
-ban, új kolléganőm, Rafaelné Szabó Julianna segítsé-
gével elindítottuk a tavaszi – nyári – őszi játszóházat 
is. Ezeket a foglalkozásokat az iskolai szünetekben 
tartottuk és örömmel tapasztaltuk a nagy érdeklődést. 
Eleinte népi játszóházként indultunk, de egyre több 
igény merült fel a modernebb anyagok használatára, 
így nyitottunk. Használjuk a papírok, a ruhaanyagok 

sokféleségét, a gyapjút, a kendert, a fát, a terméseket, 
a préselt leveleket, a mozaikot, a dekorgumit, a 
hungarocelt és még nagyon sok mindent.  Azt szoktam 
mondani, hogy én vagyok az, aki lehajol mindenért, 
felkiáltva: ez még használható valamire!  Igyekeztünk 
mindig úgy összeállítani a játszóház tematikáját, hogy 
minden korosztály megtalálja a neki megfelelőt. Volt, 
hogy szülőkkel együtt készültünk a karácsonyra, akik  
a gyermekeik segítségével csodálatos asztali díszeket 
készítettek. Ez év nyarán a felnőtteknek gyöngyfűző 
foglalkozást szerveztünk. A résztvevők nyakláncokat 
(kalárist) készíthettek maguknak. A művelődési ház-
ban december hónapban kiállítjuk azokat a fotókat, 
melyeket a Csudajó Játszóház foglalkozásain készül-
tek. 
  Ezidáig - az önkormányzat támogatásának köszönhe-
tően - a foglalkozások ingyenesek voltak, amit ezennel 
a gyerekek nevében is megköszönök.  Hogy hogyan 
tovább? Ameddig össze tudom gyűjtögetni a felhasz-
nálandó anyagot, addig minden hónapban tartunk ját-
szóházat.  
Természetesen minden támogatást szívesen fogadunk, 
legyen az anyagi vagy tárgyi.                                                                                                           
        
      Molnár Istvánné Ilus néni 

„Szép küldöttség megy                          
Istenhez…!” 

 

 Október hatodika 2001 óta nemzeti gyásznap. 
Pöltenberg Ernő elhíresült szavaival emlékeztünk 
nemrég – e gyászos nap 163. évfordulóján – az aradi 

hősökre. Akárhány év is telt el azóta, nem lehet elég-
szer felidézni példát adó hazafiságukat. Pannonia! 
Vergiß deine Toten nicht, als Klager leben Sie! 

(Pannónia! Ne felejtsd halottaidat, mint vádlók élnek 
ők!) 
 Az aradi vár szolgált sokáig börtönéül a világosi 

fegyverletétel után az osztrákok fogságába került ma-
gyar tisztek és tábornokok többségének. Onnan jut-
tatta ki a fenti német mondatot egy tiszt 1849. októ-
ber 6-án, azon az esős, szeles szombati napon, amely-

nek hajnalán tizenhárman, 12 honvéd tábornok és egy 
ezredes szenvedtek mártírhalált a vár sáncánál. 
 Az idézett német szavak ritmusára valaha több 

nemzedék tanulhatta meg iskolában a bécsi forrada-
lom első évfordulóján kivégzett katonák nevét: Aulich 
Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 

Knezich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, gróf Lei-
ningen-Westerburg Károly, Nagy-Sándor József, 
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, gróf 

Vécsey Károly. A mártíriumot önként választó hősök 
közül Lázár Vilmos ezredes volt, a többiek tábornokok. 
Négyüket agyonlőtték (kegyelemből Kisst és Schwei-

delt azért, mert nem voltak harcoló alakulatok pa-
rancsnokai, Dessewffyt és Lázárt pedig azért, mert 
nem cári, hanem császári katonák előtt tették le a 

fegyvert), kilencet közülük felakasztottak.  
 Akkor született a szívbemarkoló szövegű ma-
gyar népdal:      
    

 „De szeretnék a királlyal beszélni, 
           Kérő szóval kegyes szívét elérni. 
      Felséges úr, tudom, nagy a hatalmad, 
            Pardont kérek tizenhárom magyarnak.” 
 
De – mint azt várni lehetett – nem volt pardon. A szé-

gyenletesen fakuló köztudatban ők tizenhárman vál-
tak elbukott szabadságküzdelmünk vértanúivá, de a 
hadbíróságok összesen mintegy ezerötszáz halálos 
ítéletet mondtak ki volt császári-királyi tisztek fölött. 

Közülük még ötöt végeztek ki: Ormai-Auffenberg Nor-
bert ezredest, Giron Péter ezredest, a német légió pa-
rancsnokát (az egyetlent, aki azelőtt nem volt a csá-

szár katonája), a lengyel herceg Woroniecki 
Mieczyslaw ezredest, Abancourt Károly századost, va-
lamint Kazinczy Lajos tábornokot, Kazinczy Ferenc 

nyelvújítónk legkisebb fiát. És se szeri, se száma a sok 
névtelen vértanúnak, akik közül nem egynek csak 
annyi bűne volt, hogy éltette Kossuth Lajost, vagy a 

falu papjaként a császár ellen szólt prédikációjában, 
vagy egyetértését hangoztatta a függetlenség kikiál-
tása kapcsán. 

Kossuthnak és sok hazafinak – így a mi 
Tükörynknek is – menekülnie kellett, ezreket pedig 
börtönbe vetettek a bosszúért lihegő Habsburgok. 

Liszt Ferenc kegyelettel adózott a gyászos 
eseménynek, és 1849. október 6-án a Funérailles című 
elégiájával tisztelgett az aradi vértanúk emléke előtt. 

Mi olvassunk, vagy meséljünk róluk gyermekeinknek, 
és – legalább egy évben egyszer – néma főhajtással 
emlékezzünk rájuk! 
      Turbucz Zoltán  



Elfeledett elődeink... 
 
Gróf körösszegi és adorjáni CSÁKY IMRE  
földbirtokos, diplomata, politikus. (Szepesmindszent, 
1882. febr. 17. – Santa Cruz de Tenerife, 1961. febr. 
19.) 

        Családja az 1400-as évek elején telepedett le a 
szeghalmi járásban. Apja, ~ Albin (1841-1912) politi-
kus, édesanyja Gróf Bolza Anna, testvére, ~ Károly 

(1873-1945) katonai vezető és politikus, fia ~ Manó 
volt. Két unokafivére, Gróf Csáky Béla és Gróf Csáky 
Ödön az I. világháborúban hősi halált haltak. 

Budapesten járt gimnáziumba. Főiskolai tanulmá-
nyait szintén a fővárosban, majd Bécsben végezte. A 
konzuli akadémia elvégzése után fiatalon lépett a kül-
ügyi szolgálatba. Pályafutását Törökországban kezdte, 

majd Drezdában, Szentpétervárott, Berlinben, Bukarest-
ben és Varsóban teljesített szolgálatot. 1918-tól a kül-
ügyminisztériumban a politikai osztály vezetőjeként 

dolgozott. Részt vett a breszt-litovszki, a bukaresti és a 
trianoni béketárgyalásokon. 1920-ban a magyar delegá-
ció tagjaként tárgyalt M. Paléologue francia külügymi-

nisztériumi vezértitkárral a magyar-francia politikai és 
gazdasági együttműködésről.  
 1920. szeptember 22. és december 16. között 

Teleki Pál kormányának külügyminisztere volt; 
Paléologue bukása után lemondott. 1921-22-ben a ha-
tármegállapító vegyes bizottság vezetőjeként tevékeny-

kedett. A brüsszeli optánsperben a magyar kormányt 
képviselte. Mivel nem fogadták el tervezetét, lemon-
dott, majd vidéki birtokaira visszavonulva, gazdálkodás-

sal és irodalommal foglalkozott. 1945-ben elítélték, de 
sikerült emigrálnia, és a Kanári-szigeteken telepedett 
le. 
 A gróf Csáky-család az 1930-as évek második fe-

létől egyre többször tartózkodott Körösladányban. 1935
-36-ban gróf Csáky Imréné Sztárai Mária grófnő kas-
téllyá alakíttatja a Wenckheim-örökséget képező egy-

kori tiszttartó lakot („kiskastélyt”). Falai között forgat-
ták 1939-40-ben a Szlatinay Károly rendezte Bercsényi 
huszárok című történelmi film néhány jelenetét. 

      Turbucz Zoltán  
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Környezetszépítés Körösladányban 

 
 A Körösladányi Városszépítő Egyesület idén áp-

rilisban is környezetszépítő versenyre szólította váro-
sunk lakosságát, melynek célja  az utcafrontok, belát-
ható kertek, udvarok rendje, ízléses virágosítása volt.  

Az idei rendkívül forró nyár sok nehézséget okozott ez 
irányú tevékenységünkben. A nagy szárazság miatt 
tétován álltunk, hogy érdemes lesz-e ezek után elin-
dulni a zsűrizésére. Augusztus első napjaiban egy rö-

vid szúrópróbaszerű biciklizés után úgy döntöttünk, 
hogy nem adjuk fel. Nagy örömünkre sok, szépen gon-
dozott házat találtunk. 

 Az értékelés több napot vett igénybe. Az egye-
sület tagjai is meglepődtek, mert egyik napról a má-
sikra  az árnyékból a balkonokra kerültek a muskátlik, 

petúniák. A zsűrizést egyesületünk tagjai végezték, 
melyből az újonnan belépett tagok is kivették részü-
ket. A zsűritagok Takácsné Hugyák Julianna, Buzás 

Ferencné, Buzás Julianna, Tóth Imréné, Szabó Imré-
né, Pék Józsefné, Kleiber Sándorné, Petri Jánosné, 
Bak Imréné, Kántor Gyuláné, Pusztai Imréné, Nagy 

Gyuláné, Báthori Sándorné, Hunya Karola, Rácz Imré-
né és Czoher Józsefné voltak.  52 utcát néztünk meg. 
A szép utcafrontok, virágos udvarok, virágos balkonok 

és parkosítás 229 gazdájának oklevelet és ajándéknö-
vényt adtunk. Ahol rendet, tisztaságot, igyekezetet 
láttunk, ott köszönőlevéllel háláltuk meg a részvételt. 
Ilyen értesítést 315 házba juttattunk el. Összesen te-

hát 544 borítékot küldtünk ki, oklevéllel, köszönő le-
véllel és növénybörzére szóló meghívóval. A megren-
dezett börze is igen jól sikerült. Nagy választékkal és 

kedvezményes árakkal szolgáltuk a virágosítani vá-
gyókat. 
 Köszönetet mondok mindazoknak, akik részt 

vettek a környezetszépítő versenyben. 
    
    Kleiber Sándorné 

                                           egyesületi elnök 
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