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KÖRÖSLADÁNYI   
HÍRMONDÓ  

  
MEGHÍVÓ 

 
Idén tizenharmadik alkalommal  

szervezzük meg a 
 

Henkel majálist,  

 

melyre szeretettel meghívunk minden 
körösladányi lakost.  

 
Az esemény  

2014. május 23-án 16.00 órától  
a művelődési ház előtti téren  

kerül megrendezésre.  
 
 
 
 
 
 

 
           

 
 

A rendezvény programja: 
 

16.00: Körösladányi Majorett Együttes 
16.30: Ünnepélyes megnyitó 

17.00: Bodrogközi Rita műsora 
18.00: A Két Zsivány 

18.40: Tombola 
19.00: Henkel Band  
20.00: Csordás Ákos  
20.40: Janicsák Veca 

21.20-02.00: Utcabál az 
 Antovszki Banddel,  

közben 22.00 órakor tűzijáték. 
 

Részvételükre számítunk,                             
és jó szórakozást kívánunk! 

 

MEGHÍVÓ 
 

Körösladány Város Önkormányzata,  
a Tüköry Lajos Általános Iskola és Művészeti Iskola                 

és a Körösladányi Általános Művelődési Központ                     
tisztelettel meghívja a családokat a  

városi gyermeknapra. 
Ideje:  

2014. május 18. (vasárnap) 
8.00 - 12.00 óráig. 

 
A programokból: 

- kézműves játszóház, 
- ügyességi és sportjátékok, 

- vetélkedők, 
- palacsinta- és kenyérlángos kóstoló.  
(Helye: általános iskola és sporttelep) 
11.00 órától a szabadtéri színpadon:  

Hevesi Imre és a                                        
Zűrzavar Zenekar koncertje  

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A részvétel díjtalan! 

Program-előzetes  
19. Körösladányi Napok  
2014. július 4-5-6. 

 

 
Július 4. (péntek):  ünnepi képviselő-testületi ülés, 
mazsorett műsor, ALMA zenekar, KFT zenekar, utcabál. 
 

Július 5. (szombat):  újszülöttek köszöntése,  játszó-      
ház, a Mihalik Jenő alkotásaiból készült kiállítás               
megnyitója, istenes fa avatása, társastánc-bemutató, 
Oszvald Marika - Csere László , Royal Dixialand Band, 
LIKE ’90 PARTY, RETRO DJ. EST Dj. MIKE  és vendégei: 
B DOLLS SHOWTÁNCOSOK, CSORDÁS TIBI/FIESTA,  
ANIMAL CANNIBALS, HAPPY GANG, V-TECH/KEFIR, 
KOZMIX, tűzijáték. 
 

Július 6. (vasárnap): Vén Márkus Népzenei Találkozó,                 
DeviANT zenekar,  KÁRPÁTIA. 
 

További programok: 
Helytörténeti Gyűjtemények Háza: 
- Dr. Asztalos Miklós emlékkiállítás, 
- Körösladány néprajza,  
- Körösladány régészeti emlékei. 

 
A MŰSOR- ÉS IDŐPONTVÁLTOZTATÁSOK JOGÁT  

FENNTARTJUK! 



 
 
 
 
 
 
 

KÖZLEMÉNY 
 
Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése  

TISZTELT KÖRÖSLADÁNYI LAKOS! 
 
 Tájékoztatjuk Önt, hogy a csatornaépítés kivitelezési munkálatai olyan mértékben halad-
tak előre, hogy megkezdhető a házi vezetékek átépítése. 
 A csatornahálózat kiépítésére Körösladány Önkormányzata vissza nem térítendő támoga-
tást nyert. A pályázat benyújtásakor az önkormányzat vállalta, hogy a település lakosságának               
92 %-a csatlakozik a megépült rendszerhez. Ha ennek nem teszünk eleget, a támogatást visz-
sza kell fizetni. 
 A fenti elvárás kielégítése érdekében az önkormányzat támogatást nyújt minden lakos-
nak olyan formában, hogy a házi vezeték építéséhez szükséges egyenes csövet ingyenesen 
biztosítja. A lakosnak csak az építéshez szükséges egyéb anyagokat (homokot, betont, csőido-
mokat) kell beszereznie. 
 A támogatásként biztosított csőanyaggal való elszámolás érdekében a fenti kedvezményt 
csak akkor tudjuk biztosítani, ha a telken belüli vezeték kiépítésével az alábbi vállalkozások 
valamelyikét bízzák meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatójában és egyéb jogszabályban előírtak betartása mellett,               
lehetőség van más vállalkozás megbízására, vagy saját kivitelezésre is, azonban ez esetben 
csövet nem tudunk biztosítani. 
 A fenti kivitelezők ismerik a vízművek átvételre, műszaki kialakításra vonatkozó szabálya-
it, így a velük való együttműködés esetén minden probléma elkerülhető. 
Kérjük, hogy minél hamarabb éljen a lehetőséggel, és a házi vezetékhálózatának kiépítését 
kezdje meg! 
 Tájékoztatjuk továbbá, hogy a környezetterhelési díjakról szóló törvény értelmében az a 
szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 1.800,- Ft/m3 talajter-
helési díjat köteles fizetni! 
 A szennyvízberuházás II. üteméről aktuális és bővebb információt a projekt honlapjáról 
kaphat, mely a következő linken található: www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html  

Tóth Péter 
Tel.: 06-20/586-04-03 
Körösladány, Eötvös u. 10/1. 

Rudner János 
Tel.: 06-30/915-21-73 
Körösladány, Deák Ferenc u. 1/1. 
  

Szabó József 
Tel.: 06-30/962-01-79 
Körösladány, Dózsa György út 55. 
  

Füzes Tv Kft. 
Tel.: 06-30/824-89-88 
Körösladány, Dózsa György út 21/1. 
  

http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html�


      

  

 Az első világégés Körösladány tudottam 288 katoná-
jának életét követelte. Az első világháborúba behívott kato- 

nák közül ennyien nem térhettek vissza szeretteikhez. Ők 
valahol a jelenlegi határunkon belül vagy azon kívül névtelen 
tömegsírokban nyugszanak. A település elöljárósága és a 
hozzátartozók a világháború befejezésétől emléket kívántak 
állítani szeretteiknek. A szoborállítás előkészületeivel kapcso-
latosan kevés irat maradt fenn. Sajnos, Körösladány község 
iratainak 1924 és 1930 közötti része megsemmisült. Sem a 
katolikus egyház, sem a református egyház korabeli irataiban 
nem találtunk azzal kapcsolatos korai feljegyzéseket. Így a 
szobor állításával kapcsolatban jelenleg azokra az ismeretek-
re kell hagyatkoznunk, melyeket a megyei könyvtárban és a 
különböző levéltárakban találtunk. A dokumentumok alapján 
az emlékállítással kapcsolatos első lépések 1922-ben történ-
tek. Részlet a körösladányi községi tanács 1922. évi  jegyző-
könyvből: „Olvastatott Füredi Rihard debreceni szobrászmű-
vész ajánlkozása a háborúban elesett körösladányi hősök 
emlékének megörökítésére emelendő emlékmű elkészítésére 
és előterjesztetett az elöljárói tanács javaslata, amely egy-
hangúlag elfogadtatván, a községi képviselőtestület hozta a 
következő  véghatározatot:  „A községi képviselő testület 
már most egyhangúlag elhatározza, hogy a háborúban el-
esett körösladányi hősök emlékét egy méltó és maradandó 
művel megörökíti, tekintettel azonban arról, hogy a község 
mint erkölcsi testület egymaga ilyen  nagy költséggel járó 
emlékművet felállítani nem képes, a szükséges költségek 
előteremtésére adománygyűjtést rendel el és a gyűjtés meg-
indítása, vezetése és az emlékmű felállítása körül felmerülő 
tennivalók végzésére egy tíz tagú bizottságot küld ki. A bi-
zottság egyhangúlag Kardos Károly községi bírót, Sebők Fe-
renc községi főjegyzőt, Turóczy Endre katonai jegyzőt, Tóth 
József és Fehér Lajos lelkészeket, és Nagy Mihály, Ferencsik 
Károly, Kardos Ferenc, Pap Sándor és Dr. Török Ödön képvi-
selőtestületi tagokat választja be.”  
Ezek voltak tehát azok a kezdeti lépések, mely után közel hét 
esztendőnek kellett eltelni ahhoz, hogy a szoborral kapcsola-
tos költségeket közadakozásból előteremtsék, és azt 1929. 
május 5-én, vasárnap felavassák. A korabeli történésekről a 
Békés megyei Közlöny 1929. május 12-i számából szerezhet-
tünk részletes leírást. 

„Hősök ünnepe Körösladányban 
(A Közlöny eredeti tudósítása)  Századik hősi szob-

rot, hősi emléket - Békés vármegyében a huszadikat - leplez-
te le vasárnap József főherceg Körösladányban. A főherceg 
szavaival élve a hazaszeretetnek századik őrtüzét gyújtotta 
meg a csonka Magyarországon, s huszadikat Békés várme-
gye területén. Valóban a hazaszeretet ébrentartásának őrtü-
zei azok  a hősi emlékek, s ezért a legnagyobb elismerés illeti 
meg Körösladány közönségét, hogy e jubiláris ünnepség 
méltó keretek közti megünnepléséről, gazdag áldozatkész-
séggel gondoskodott. Az ünnepség a már előzőleg lapunkban 
is közölt sorrend szerint folyt le. József főherceg fényes kí-
sérletével már szombaton este Körösladányba érkezett és a 
gróf Meran-kastélyban szállt meg, hol este 9 órakor a Polgári 
Dalárda a helybeli levente zenekar és a helyi cserkészcsapat 
lampionos felvonulásával szerenádot adott tiszteletére. Az 
egész héten borongós ég vasárnap teljes ünnepi fényben 
ragyogott a zászlódíszbe öltözött községre. Kilenc órakor 
magyar ruhás lovas bandérium, a helyi és szomszédos leven-
tecsapatok élén Kis László járási főszolgabíró a községi elöl-
járósággal és a nagy közönséggel vonult vissza a Meran kas-
télyhoz és üdvözölte a főherceget, aki a gróf Meran János 
díszes négyes fogatán vonult fel, a község főjegyzője, a 

szomszédos, vármegyék kiküldöttei üdvözölték. Az üdvözlé-
sek után villásreggelire, a Meran-kastélyba tért vissza, majd 
a róm. kath., s azután a református templomban tartott ün-
nepi istentiszteleten jelent meg. Az istentiszteletek után a 
főtéren felállított szoborhoz vonult az ország minden részé-
ből Körösladányba sereglett küldöttségekkel, a helyi és 
szomszédos községek levente- és cserkészszázadaival. A 
szobor-leleplezési ünnepséget 11 órakor a dalárda Himnusza 
nyitotta meg. Kiss László főszolgabíró felkérésére a főherceg 
jelt adott a szobor leleplezésére. A háromalakos bronz szo-
bor Kallós Ede művész remeke. Csendet parancsoló hatásá-
val tárult a hatalmas főtér minden zugát betöltő közönség 
tábora elé. Az áhitatos ünnepi csendben a díszsátor magasla-
táról messze elhangzóan csendült fel a főherceg ünnepi be-
széde, melyben a körösladányi hősök önfeláldatását, mint 
annak szemmel látó tanúja az atyai szív meleg átérzésével 
festette meg a Kárpátoktól a Piavéig terjedő hadszintért hős 
vértől pirosult, dicsőséges nagy temetőin keresztül; s helyez-
te az első koszorút a hősi emlék talpazatára. Utána a refor-
mátus egyház nevében Tóth József lelkész s a róm. kath. 
egyház nevében Fehér Lajos plébános áldást kérő beszédei 
emelték Istenhez az ünneplők seregét. Az izraelita hitközség 
nevében Briszk Ferenc kerületi rabbi tette le emelkedett han-
gú szép beszéd kísérletében a hitközség koszorúját. Meg kell 
említenünk azt is, hogy a hősi szobor parkjának remek mun-
kája, a szobor előterének kiképzése, díszítése Szabó Gyula 
nyugalmazott uradalmi kertész ízlését dicséri. A Körösladányi 
Dalegylet Hiszekegye után  a szoborleleplezés jubiláris jelen-
tőségéről szólva, megyénk alispánja üdvözölte a főherceget, 
aki ez alkalommal a századik hősi emlék előtt tett bizonysá-
got a magyar honvédek csodás önfeláldozásáról s ennek 
emlékére adta át a ladányi emlék miniatűr művészi mását. 
Majd Kubinyi altábornagy, a szegedi dandárparancsnok a 
honvédelmi miniszter, vitéz Vida Gyula alezredes a Vitézi 
Szék, Pintér ezredes a 10. Honvédgyalogezred nevében, 
Kratochwil Károly altábornagy, a székely hadosztály parancs-
noka és Temesváry Imre országgyűlési képviselő mondottak 
beszédet és helyeztek koszorút az emlékszoborra. A szobor 
előtt elhangzott ünnepi beszédek után Sebők Ferenc községi 
főjegyző vette át a község gondozásában a szobrot s követ-
kezett a szomszédos törvényhatóságok, községek és a helyi 
testületek koszorúinak elhelyezése, mely után a dalegylet 
hazafias énekei közben a virágot szóró iskolás gyermekek 
vonultak el a szobor előtt. Befejezésül a nagyközönség a 
Szózatot énekelte el. A leleplezés után a lovas bandérium, 
volt harctéri katonák, vitézek, leventék, tűzoltók és testületek 
végeláthatatlan menetének hódoló felvonulása tisztelgett a 
főherceg és a szobor előtt. A főherceg tiszteletére az ipartes-
tületben adott 250 terítékes díszebéden a kormány képvise-
lője a kormányzóra mondott felköszöntőt. Utána Kovacsics 
Dezső főispánnak a főherceg életére és annak a magyar 
nemzet szívével összeforradására visszapillantást vető nagy-
hatású szónoklatára a főherceg közvetlen meleg szavakkal 
válaszolt. Mint a szoborleleplezésnél tartott beszédei úgy itt 
is szűnni nem akaró ovációt váltott ki a főhercegi válasz. A 
díszebéden Pándy István jegyző az ünnepély fényét emelő 
illusztris vendégekre, Tóth József lelkész Kallós Ede művész-
re, a remek szobor alkotójára mondott felköszöntőt. Kiss 
László főszolgabíró a körösladányi nőket éltette, akik a gaz-
dag terítékű díszebéd rendelkezésében újabb dicsőséget 
arattak a vendéglátásról messze nevezetes községnek.  

 
                           
                                 (Folytatás az 4.oldalon) 

85 éve avatták  a Hősök szobrát Körösladányban 



(Folytatás a 3. oldalról.) 
 

A főherceg úgy a szoborleleplezés során, mint a 
hadiözvegyek, árvák és rokkantak tiszteletére a község 
által a Polgári Olvasóegyletben adott banketten is alkalmat 
vett magának, hogy hős katonái hátramaradottjaival, a 
világháború élő tanúival, rokkant vitézeivel szemben is 
kimutassa atyai érdeklődését és szeretetét. Az ünnepsé-
gekről szóló tudósítás csonka volna, ha méltó elismeréssel 
nem adóznánk az ünnepség nagymérvű és kiválóan sike-
rült megrendezéséért annak a fáradhatatlan rendező bi-
zottságnak, melynek élén Kiss László főszolgabíróval együtt 
Pándy István tett meg minden lehetőt Körösladány község 
régi jó hírnevéért.”  
 Ennyit írt a korabeli sajtó. A hősi szobor talapzatára 
288 hősi halott nevét vésték fel, melyből 6 hősi halott tiszt 
volt. A  halottak többsége a magyar királyi 3. honvéd gya-
logezred –138 fő- és a közös császári és királyi 37. gyalog-
ezred –78 fő- kötelékébe tartozott. Az eseményeket megíró 
tudósító előbb idézett cikkében megemlékezett a szobor 
alkotójáról, Kallós Edéről, aki  1866-ban Hódmezővásárhe-
lyen született, és 1950-ben Budapesten hunyt el. Szobrász-
művész volt, aki Budapesten és Párizsban tanult. Jelentő-
sebb munkáiként tartják számon a Gyulán látható Erkel 
Ferenc szobrot, Kossuth Lajos Makói és Hódmezővásárhelyi 
szobrait, továbbá Bessenyei György nyíregyházi és Kölcsey 
Ferenc budapesti szobrait. Jelentős síremlékeket és épület-
szobrokat is készített. A körösladányi hősök szobrának 
alakjait Kallós Ede körösladányiakról mintázta. Özvegy 
Szeivold Józsefné visszaemlékezései szerint a háborúba 
induló katona modellje Szuromi Károly, a feleségé a későb-
bi Kegyes Antalné, Neuschwendel Julianna, a gyermeké 
pedig Bakondi Tibor volt. Mint a korabeli tudósításban is 
szerepelt a körösladányi hősök szobra a területének 2/3-át 
elvesztő Magyarországon állított 100. szobor volt, ezért 
annak eseményeit a korabeli filmhíradó megörökítette. 
1929-ben ugyan már volt hangosfilm, de ez a filmhíradós 
tudósítás még némafilmként, feliratozással készült. 
  Körösladányban 1924-töl működött mozi. A szobor 
avatását megörökítő filmhíradó kópiáját 297 pengőért vá-
sárolta meg Körösladány előjárósága és azt még 1929. 
májusában pünkösdkor bemutatták Körösladányban, majd 
később  a környező településeken is. A film kópiáját Hor-
váth Gyula mozigépész mentette meg, aki őrizte is azt. 
Később Debrecenbe költözött, és a kópiát magával vitte, 
melyet a hatvanas években Gróf Meran Jánosnak szerette 
volna ajándékozni, aki nem fogadta azt el. Hanzi bácsi az 
egyik beszélgetés alkalmával elmondta, hogy  egyrészt 
azért, mert nem tudott volna a filmmel mit kezdeni, más-
részt pedig  tartott attól, hogy megtalálják nála, amiből 
kellemetlensége is származhatott volna.  A kópia végül is 
Hanzi bácsi Bécsben élő nővéréhez Máriához került, de 
nem találtak olyan vetítőgépet, amellyel le tudták volna azt 
vetíteni. A kilencvenes évek elején érdeklődtek a bécsi 
filmmúzeumban. Itt közölték velük, hogy az átíratás irreáli-
san sokba kerülne, de látva, hogy a film milyen jó állapot-
ban van, végül is abban egyeztek meg, hogy a kópiáért 
cserébe a filmet átírják videó szalagra.  
A mintegy 4 perces, avatásról szóló videofelvétel megte-
kinthető az alábbi linken:  
http://www.youtube.com/watch?v=PX2CVmYRSrA                       
vagy:   
http://www.youtube.com   
Hősök szobra Körösladány 

 
 

Sipos Imre  

A 2014-es országgyűlési választás 
körösladányi eredményei  

 2014. április 6-án választott az ország. Ekkor 
tartották az országgyűlési-képviselőválasztást.                 
A korábbi 386 helyett 199 főre csökkent az ország-
gyűlés létszáma, melynek következtében Békés me-
gyében  a korábbi 7 helyett 4 egyéni szavazókörzet 
alakult.  További változás, hogy a választás egyfordu-
lós lett. A szavazati jogukkal élő állampolgárok 2 sza-
vazatot - egyet az egyéni jelöltre, egyet a pártlistára 
- adhattak le.  
 Körösladány 4.661 fős lakosságából 3.722 sze-
mély rendelkezett a szavazáshoz szükséges jogokkal, 
melyből 1.959-en éltek a lehetőséggel, ami 52,63%-
os arányt jelentett. (Az országos részvétel 61,73 %-
os volt.) Városunkban 4 szavazókörben volt lehető-
ség szavazni. Az egyéni listán 18 jelölt indult, a terü-
leti listán 18 párt illetve szövetség mérettette meg 
magát. (Kimutatásunkban a három legtöbb szavaza-
tot elért eredményeket közöljük.) 
 Az 1. számú szavazókörben (művelődési ház), 
a 855 fő választásra jogosultból 461 fő jelent meg, 
ami 53,92%-os arány. A 455 érvényes szavazatból  a 
FIDESZ-KDNP 245, a JOBBIK 123, az MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP 63 szavazatot kapott. A körzetben az 
egyéni jelöltek közül Dankó Béla (FIDESZ-KDNP) 
244, Samu Tamás Gergő (JOBBIK) 127, Rejtő József 
(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 63 szavazatot kapott.  
 A 2. számú szavazókör (városi óvoda) névjegy-
zékében 966 személy szerepelt.  Itt 448 fő élt válasz-
tói jogával, ami 46,38%-os arány. A 443 érvényes 
szavazat megoszlása: FIDESZ-KDNP 229, JOBBIK 
141, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 61. Az egyéni jelöl-
tek közül Dankó Béla 233, Samu Tamás Gergő 140, 
Rejtő József 59 voksot kapott. 
 A 3. számú szavazókörbe (városi könyvtár) 964 
fő választó lett felvéve. A megjelentek száma 490, 
ami 50,83%-os arány. A  485 érvényes szavazat meg-
oszlása: FIDESZ-KDNP 254, a JOBBIK 129, az MSZP-
EGYÜTT-DK-PM-MLP 70. Egyéni jelöltek: Dankó Béla 
256, Samu Tamás Gergő 130, Rejtő József 72.  
 A 4. számú választókör névjegyzékében 
(Családsegítő Szolgálat)   937 fő volt, melyből 560 
jelent meg, ami 59,77%-os arány. Az 554  érvényes 
szavazatból a FIDESZ-KDNP 295, a JOBBIK 136, az 
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP pedig 85 szavazatot                 
kapott. Az egyéni jelöltek közül Dankó Béla 297,                
Samu Tamás Gergő 146, Rejtő József  87 voksot              
kapott.  
 Körösladányban összesen 1.937 érvényes sza-
vazatot regisztráltak. A FIDESZ-KDNP 1.023, a JOB-
BIK 529, az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  279 voksot 
kapott. Az egyéni jelöltek közül a FIDESZ-KDNP                 
jelöltje Dankó Béla 1.030, a JOBBIK egyéni jelöltje 
Samu Tamás Gergő 543, az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP egyéni jelöltje Rejtő József 281 szavazatott tud-
hatott magáénak. 
 A Békés megye 2. számú szavazókörzet végle-
ges, összesített eredményeként az egyéni választást 
Dankó Béla úr, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte, akinek 
gratulálunk és eredményes képviselői munkát kívá-
nunk!  
 
(A választással kapcsolatos további részletes infor-
máció a     www.valasztas.hu   weblapon.)  
 
      Hangai Lilla 

  



TÁJÉKOZTATÓ 
SZEGHALMI JÁRÁSI HIVATALA 

5520 Szeghalom,  

Nagy Miklós utca 4. 

  
 A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hi-
vatala minden héten hétfőn és szerdán 08.00-16.00 óráig 
ügyfélfogadást tart Körösladány Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalában (5516 Körösladány, Dózsa György út 2., 
ügyintéző: Pardi Szilvia). 

 Az alábbi ellátásokkal kapcsolatos ügyintézésre van 
lehetőség: ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság, időskorúak járadéka. 

 Egyéb szolgáltatások: a lakcímváltozások bejelentésé-
hez szükséges nyomtatvány biztosítása, segítség a kitöltés-
ben; az ügysegéd tájékoztatást nyújt a járási hivatal hatáskö-
rébe tartozó egyéb ügyekben, a szükséges nyomtatványokat 
biztosítva, segítséget nyújt a kitöltésükben; 2014. május 1. 
napjától a járási földhivatal tekintetében az ingatlan-
nyilvántartási adatváltozás bejelentése (ügyfelek személyi 
adataiban bekövetkezett változás bejelentése) kérelemmel; a 
járási munkaügyi kirendeltség tekintetében plusz szolgálta-
tásként az ügysegédnek is átadhatják az ügyfelek a munka-
szerződések, igazolások másolatát.  

 Kedden, csütörtökön és pénteken a Szeghalmi Járási 
Hivatalban (5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4. történik az 
ügyfélfogadás.  Telefon: 66/470-041/106 –os mellék). 

Wenckheimek nyomában 

 Tél közepén, néhány nappal a Teljesítménytúrázók 
Társasága túranaptárának véglegesítése előtt született meg 
a „Wenckheimek nyomában” túra ötlete annak érdekében, 
hogy a Körös-Vidéke Teljesítménytúrázója cím elnyeréséhez 
újabb lehetőséget adjunk. A rendezvény nem igényelt nagy 
előkészületet, mivel vezetett túrának szántuk. Célunk az volt, 
hogy  a résztvevők megismerkedjenek Körösladány történel-
mi nevezetességeivel és természeti adottságaival. Bár a me-
teorológia kellemes időt jósolt, a viszonylag rövid táv, a túra 
vezetett jellege és az első rendezés okán nem számítottunk 
nagy számú részvételre. 40 indulóval már elégedettek lettünk 
volna, de a rajtnál 80 ember gyűlt össze, ami egyfelől kelle-
mes meglepetést jelentett számunkra, másrészt nem várt 
problémákat vetett fel. Az adminisztrációt egy szervezőnk 
végezte, emiatt az indulás csúszott, másrészt a teljesítőknek 
szánt kitűző kevésnek bizonyult, amit utólag pótoltunk. A 
késedelmet a várakozók nehezen viselték, így mintegy ötve-
nen a térképvázlatra és az útvonalleírásra hagyatkozva indul-
tak neki a 18 km-es távnak. Mi túravezetők sajnáltuk, hiszen 
így az ígért történeti áttekintés a Wenckheim családról szá-
mukra elmaradt. Úgy tűnt azonban, hogy az útvonal és a kel-
lemes kiránduló idő kárpótolta őket az elmaradt túravezeté-
sért. A résztvevők - a visszajelzések alapján - nem távoztak 
keserű szájízzel. Mi pedig tanultunk a hibákból. A történelmi 
Wenckheim név nagy vonzerő a turisták számára, az ötlet 
tehát jónak bizonyult és a következő évben nagyobb appará-
tussal, szervezettebben várjuk az érdeklődőket.                                 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, Körösladány Város 
Önkormányzatának és a Körösladányi Gyermekekért Alapít-
ványnak, akik a Rockenbauer Pál Természetbarát Kör műkö-
désének  támogatásával nagymértékben hozzájárultak a 
2013/14 évi programok sikeres megvalósításához.                                     

                                                                           Kiss Károly 

     

  

 
Évfordulók 2014. 

 
450 éve jelent meg először a folyó neve településünk nevé-
 ben, Nadányi János említésében (Körös-Nadan, 1564).                                                                         
415 éve elnéptelenedett a falu, a török hadak és a rác  csa-
 patok  betörése következtében (1599).  
275 éve dúlt az első nagy pestisjárvány a faluban, melynek 
 mintegy 220 fő (a teljes lakosság közel fele) esett 
 áldozatul (1739).  
265 éve épült fel a falu első önálló református iskolája, 
 amelynek tanítója Lévai István volt (1749).  
230 éve készült el a reformátusok temploma, amelyet 10 
 évvel  később megnagyobbítottak, és (II. József csá-
 szár engedélyére) melléje tornyot építettek (1784).  
200 éve született Körösi János református pap, a körösla-
 dányi  gyülekezet 50 éven át szolgáló lelkésze, és 
 báró Wenckheim László politikus, mezőgazdász 
 (1814).  
170 éve született községünkben Lengyel Béla kémikus, 
 egyetemi tanár (1844).  
165 éve került Körösladányba a Lengyel családhoz Than Mór 
 festőművész, és testvére, Than Károly vegyész 
 (1849). 
160 éve alapították iskolájukat a helyi zsidók (1854).  
155 éve ment végbe (kétévi pereskedés után) a faluban a 
 legelő-elkülönítés a földesúr és a lakosság között 
 (1859).  
150 éve (1864) született, és 80 éve (1934) halt meg Tóth 
 József  református lelkész.  
135 éve halt meg báró Wenckheim Béla politikus, miniszter
 elnök  és testvére, báró Wenckheim László (1879). 
120 éve alakult újjá (a Körösladányi Ipartársulat jogutódja
 ként) a Körösladányi Ipartestület (1894).  
115 éve született Dr. Asztalos Miklós, és alakult meg a                
 Körösladányi Hitelszövetkezet (1899).  
110 éve kezdődött meg Újladány (eredeti nevén: Újülés) 
 kiépítése (1904).  
105 éve alakult meg a „Hangya” Fogyasztási és Értékesítő 
 Szövetkezet (1909).  
85 éve avatták fel az első világháborúban elesett  
 körösladányiak emlékművét, a Hősök szobrát, Kallós 
 Ede alkotását (1929). Ugyanezen évben született                   
 Körösladányban Gyökössy Zsolt rendező.  
75 éve alakult meg a Körösladányi Gazdák Tejszövetkezete 
 (1939).  
70 éve hurcolták el a körösladányi zsidókat. Az év októberé-
 ben három körösladányi leventét lőttek agyon a bevo-
 nuló orosz katonák. (1944).  
50 éve avatták fel a parasztfelkelés 450. évfordulójára emelt
 Dózsa-emlékművet (1964). 
35 éve nyílt meg a „nagy ABC”,  ekkor adták át a forgalom-
 nak a  Sebes-Körösön átívelő új, vasbeton szerkezetű 
 hidat.  Ekkor alakult a Cuháré citera-zenekar (1979).  
20 éve halt meg gróf Meran János (1994).  
20 éve érkezett településünkre a vezetékes gáz (1994).  
10 éve avatták fel a kastélyparkban Tüköry Lajos mellszob-
 rát, Györffy Sándor alkotását, és a zsidó temetőben a 
 Holokauszt-emlékművet (2004).                                                        
5 éve avatták fel Kiss István építész emléktábláját és a   kas-
 télyparkban - Soós Egon és Szeiler Irén kezdeménye-
 zésére -  az Erzsébet-emléket (2009).  
 

    Összeállította: Turbucz Zoltán 



„Figyelje a táblákat és jelezze  
a hibákat!” 

- Együtt a biztonságosabb közlekedésért - 
 

 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon, valamint a rendőrkapi-
tányságokon működő baleset-megelőzési bizottságok évente több prog-
ramot is szerveznek annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a 
biztonságos közlekedés szabályait és fontosnak érezzék az előírások 
betartását. A legkülönfélébb forgalmi helyzetekben döntő fontosságú 
kérdés, hogy a közlekedő betartja-e a szabályokat, mennyire figyel a 
saját és mások biztonságára.  
Emellett azonban legalább ennyire fontos, hogy a gyalogosok, kerékpá-
rosok és más járművezetők a lehetőségekhez képest legjobban kialakí-
tott csomópontokban, átkelőkön, kereszteződésekben közlekedhessenek. 
Hiszen a megfelelő és jól látható jelzések nélkülözhetetlenek a biztonsá-
gos közlekedéshez.  
Ennek érdekében a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 2014. 
május 1. és 31. között „Figyelje a táblákat és jelezze a hibákat!” 
címmel kampányt indít Békés megye útjainak biztonságosabbá tétele 
érdekében, melyhez a lakosság segítségét kéri. A kampány időszaká-
ban a rendőrség fogadja a közlekedők javaslatait egy-egy köz-
úti jelzőtábla kihelyezésére vagy eltávolítására, balesetveszé-
lyesnek vélt kereszteződésben, útszakaszon a forgalmi rend 
felülvizsgálatára.  
A rendőrség közlekedési szakemberei az észrevételeket rögzítik, és a 
helyszíneket megvizsgálják. Ha valóban szükséges változtatás, akkor 
intézkednek arról, hogy az illetékes szakhatósághoz eljusson a telefonáló 
vagy levélíró jelzése. A hatóság lehetősége szerint a rendelkezésére álló 
eszközökkel orvosolja is a felvetett problémát.  
 
A küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg pontosan azt a helyszínt, 
amelyre az észrevételük vonatkozik. Fogalmazzák meg azt is, hogy miért 
tartanák szükségesnek a változtatást. A hasznos észrevételeket megfo-
galmazók között a kampány végén a Békés Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság láthatóságot elősegítő kellékekből összeállított ajándékcsoma-
gokat sorsol ki.  
Leveleiket, telefonhívásaikat térségünkben 2014. május 01. és 2014. 
május 31. között az alábbi elérhetőségeken várják: Szeghalom,                 
Gurmai Tamás r. ftőrm.5520 Szeghalom, Kossuth tér 1. Pf.3.                               
Telefon: 06-66/371-555, e-mail: szeghalom.rk@bekes.police.hu 
 

Rendelkezési lehetőség 
adónk 1 százalékáról 

  

 Minden adózó számára lehetőség, hogy az 
előző évi személyi jövedelemadójának 1%-át az 
általa megnevezett, arra jogosult civil szervezet-
nek utalja. Kérjük önöket, hogy 2013. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támo-
gassák a helyi egyesületek, alapítványok célkitű-
zéseit, munkáját!  
Körösladányban a következő civil szervezetek jo-
gosultak az 1 %-os támogatások fogadására: 
 

Körösladány Város  Fejlődéséért Közalapítvány 
Adószáma: 18389887-1-04 
Körösladányi Óvodásokért –                                       

Gondtalan Gyermekkor Alapítvány                                 
Adószáma:  18384806-1-04 

Körösladányi Gyermekekért Alapítvány 
Adószáma:  18375176-1-04 
Körös Művészeti Egyesület 
Adószáma:  18386286-1-04 

Városszépítő Egyesület 
Adószáma:  18384576-1-04 

Körösladányi MEDOSZ Sport Egyesület 
Adószáma:  19976684-1-04 

Sebes-Körösi Horgász Egyesület 
Adószáma:  19978040-1-04 

„Aranyketrec” Alapítvány 
Adószáma: 18375293-1-04 

Körösladány Jövőjéért Alapítvány 
Adószáma: 18376892-1-04 

Körösnadányi Nadányi Társaság 
Adószáma:  18388099-1-04 

Körösladányi Őszikék Nyugdíjas klub 
Adószáma:  18389557-1-04 

Körös Gyöngyei Alapítvány (általános iskola) 
Adószáma:  18389478-1-04 

Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete 
Adószáma:  18373662-1-04 

„Hunters” Körösladányi Paintball 
Sportegyesület 

Adószáma:  18391383-1-04 
Körösladányi Polgárőr Egyesület 

Adószáma: 18390636-1-04 
Körösladányi Vadászegyesület 

Adószáma:  18391974-2-04 
 

További 1 % adható a 
kedvezményezett egyházaknak: 

Magyarországi Református Egyház  0066 
Magyar Katolikus Egyház  0011 

 

 

SIKER SOROK 
 
 Az általános iskola tanulói az április 16-án, 
Szeghalmon megrendezett Területi Elsősegély-
nyújtó versenyen az első helyezést érték el. A csa-
pat tagjai: Skribek Adrienn, Szitás Lili, Tóth Alexa, 
Molnár László, Tóth Róbert (8. osztályos tanulók). 
Felkészítő tanár: Szabóné Gombos Orsolya. A me-
gyei fordulót Békéscsabán rendezik, ahol a Tüköry 
Lajos Általános Iskola és Művészeti Iskola tanulói 
képviselhetik a szeghalmi kistérséget.  

mailto:szeghalom.rk@bekes.police.hu�


      
   

 - A Nemzeti Tehetség Program keretében, a 2013-ban meg-
hirdetett pályázatokból 6 pályázatot nyújtott be iskolánk, melyből                    
3 nyert. A művészeti iskolások társastáncosai, képzőművészeti tansza-
kosai és színjátszósai június hónapban ismét, immáron 3. alkalommal  
rendezhetik meg a Művészetek Hetét (NTP-AMI-13). A társastánc 
tanszak 8 tanulója május végén Angliába utazhat, és részt vehet 
Blackpoolban egy neves táncversenyen (NTP-TV-13). A természettu-
domány iránt érdeklődő tanulók csoportja pedig csillagászati progra-
mokon vehet részt április - május - június hónapokban (NTP-MTI-13). 
(Sas Éva) 
 
 - Április 12-én Mezőkovácsházán rendezték meg az OWS 
(Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál) Békés megyei 
döntőjét, melyen iskolánk színjáték tanszakának mindkét csoportja - 
„A soványító palacsinta” című jelenet kétféle feldolgozásával - bronz 
minősítést ért el.   

 - Március 29-én Csorváson, a III. Országos Szépíró Verseny 
Békés megyei döntőjén a 7-8. évfolyamon Kardos Laura Diána  első 
helyezést ért el, így továbbjutott az országos döntőre. Balogh Ágota a 
harmadik helyezést érte el. (Láncziné Krivanek Veronika)  

            - A makói Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti 
Szakképző Iskola 20 éves fennállása alkalmából kiírt „ MÁSODIK OTT-
HON” című országos rajzpályázaton Ujfalusi László, Boros Zsolt és 
Szabó Panna a zsűri dicséretében részesült. Felkészítő tanáruk: 
Sántáné Illés Vilma. 

 - Idén március 21-én tartottuk meg a Víz Világnapját, melyen  
a nagycsoportos óvodások, valamint az elsős és másodikos gyerekek 
vettek részt. Az óvó nénik, valamint az aktív- és nyugdíjas pedagógu-
sok színes programokkal készültek, melyek tudatosították a gyerekek-
ben a víz fontosságát és élettani jelentőségét. A nap egy látványos 
film vetítésével kezdődött, majd a résztvevőket kézműves foglalkozás 
és csapatverseny várta. A rendezvény az óvoda- iskola átmeneti mun-
kacsoport  egyik állomása volt, melyen 140 gyermek tevékenykedhe-
tett. (Szatmáriné Rakovics Renáta)  

 - Február végén indítottuk, a MATEHETSZ „Gazdagító 
programpárok II.” pályázaton nyertes programunkat,  "Játsszunk 
színházat!" címmel. Ennek keretében 6 alkalommal, délutánonként 2-
2 órában találkoztunk a tanulókkal, akikkel játékos formában kezdtük  
a közös munkát. A csapatépítést a választott mesével való játék, a 
mese dramatizálása, majd színpadra vitele követett. Az intenzív, hét-
végi napokon tartott programokon gyakorlás mellett a közös játékra is 
jutott idő. A bemutatójára  április 1-jén került sor. (Sas Éva, Szabó 
László) 

 - Március 26-án a köröstarcsai mesemondó versenyen Mikó 
Attila I. helyezést ért el. Részt vett és szépen teljesített Lipcsei Zoltán, 
Lipcsei Larissza és Szűcs Dorina is. (Sas Éva) 

           - Március  23-án Szántó Bence és Frey Tímea 
Jászárokszálláson a Tavaszváró Táncversenyen a gyerek II. kezdő 
latin és gyerek II. kezdő standard kategóriákban egyaránt 2. helye-
zést értek el. 

 - Az április 5-én, Mezőtúron rendezett „C” és „B” Tíztánc Or-
szágos Bajnokságon elért helyezéseink: gyerek II standard: 7. Szántó 
Bence és Frey Tímea. Gyerek II latin: 5. Szántó Bence és Frey Tí-
mea, 11. Lakatos István és Kovács Szabina. Gyerek II E standard:                   
5. Bokor Milán és Kiss Petra, 6. Kozák Pál és Téren Lili Viktória, 7. 
Szabó László és Molnár Fanni Boglárka. Gyerek II E latin: 4. Bokor 
Milán és Kiss Petra, 5. Szabó László és Molnár Fanni Boglárka, 7. Ko-
zák Pál és Téren Lili Viktória. Junior I E standard: 5. Kozák Pál és 
Téren Lili Viktória, 6. Bokor Milán és Kiss Petra, 7. Szabó László és 
Molnár Fanni Boglárka. Junior I E latin: 6. Bokor Milán és Kiss Petra, 
7. Szabó László és Molnár Fanni Boglárka, 9. Kozák Pál és Téren Lili 
Viktória. Junior I D standard: 7. Szegfű Kornél Norbert és Földi Anita, 
9. Bátori Imre és Győri Nóra, 10. Bokor Kevin és Tóth Gréta Janka. 
Junior I D latin: 4. Bátori Imre és Győri Nóra, 7. Szegfű Kornél Nor-
bert és Földi Anita, 8. Bokor Kevin és Tóth Gréta Janka. Junior II D 
standard: 7. Szegfű Kornél Norbert és  Földi Anita, 8. Bokor Kevin és 
Tóth Gréta Janka, 9. Bátori Imre és Győri Nóra. Junior II D latin: 6. 
Szegfű Kornél Norbert és Földi Anita, 7. Bátori Imre és Győri Nóra, 9. 

Bokor Kevin és Tóth Gréta Janka, 11. Balog Mihály és Fördős Kata. 
Ifjúsági D latin: 20. Balog Mihály és Fördős Kata. Ifjúsági C standard: 
7. Gombai Levente és Czeglédi Laura.  Ifjúsági B latin: 2. Beinschródt 
Tibor Márk és  Bondár Dóra. C – B Tíztánc Országos Bajnokság Ifjúsá-
gi C Tíztánc Országos Bajnokság: 7. Gombai Levente és Czeglédi 
Laura. Felnőtt C Tíztánc Országos Bajnokság: 6. Földi Attila – 
Beinschródt Alexa. Felnőtt B Tíztánc Országos Bajnokság 4. Czibulka 
Alex – Hajdú Andrea.  (Bögre János) 

       - „Ugorjunk fejest a matematikába!” címmel 476.000,- forint-
tal  támogatott pályázatot nyert iskolánk, melynek megvalósítására  
január 13 és március 15 között került sor. A tanórán kívüli foglalkozá-
sok sorozata három intenzív nappal zárult. (A résztvevő tanulók 
Rudner Csaba, Kádár István, Herpai Mihály, Nagy Gábor, Szekeres 
Nelli, Botos Brigitta, Kiss Julianna, Herpai Balázs, Fekete Anett, Virág 
Nikolett, mentorok Beinschródt Tibor Márk, Kiss Ádám, Szatmári Hel-
ga, résztvevő tanárok Sándorné Baji Anna, Kissné Kovács Anna, Kiss 
Károly voltak.)  

             - A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium a 
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 pályázat keretében november végén 
megkezdte szakmai tevékenységét az Öveges laboratórium. Nyolcadi-
kosaink után a hetedikesek is folytatták a biológia, kémia és fizika 
laborfoglalkozásokat a délelőtti tanítás keretében, ahol túlnyomórészt 
önállóan – természetesen a szaktanárok és a laboránsok útmutatása 
és segítsége mellett - kísérleteket hajtottak végre. A munka az előké-
szített feladatlapok használatával, kitöltésével folyt, amit a tanulók 
egy mappába rendezve az utolsó foglalkozásukon megkaptak, így 
biztosítva a megszerzett ismeretek, kísérleti technikák felidézhetősé-
gét. A visszajelzések alapján a „kis tudósok” nagyon élvezték a mun-
kát a laborban. (Kiss Károly) 

 - Nyíradonyban rendezték a Kyokushin Karate Diákolimpia 
Országos elődöntőjét, amelyen iskolánk tanulója,  Szekeres Richárd  
korcsoportjában a 4. helyen végzett. (Csala Rajmund)  

 - Március 17-én az alsós mesemondó versenyen 26-an indul-
tak. A zsűri tagjai iskolánk egykori pedagógusai voltak. Eredmények: 
1-2. osztály 1. helyezett: Mikó Attila (2. a), 2. Kiss Virág Sára (2. b)        
3. Fekete Attila (1.b). 3-4. osztály: 1. Pál Dominika (3. a), 2.  Marton 
Imre Martin (4.b), 3. Barna Boglárka (4.b) (Pardi Rita)                      
 - A Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyen 27-en képvi-
selték iskolánkat, amelyen első alkalommal már a második évfolyamo-
sok is részt vehettek. A legjobb eredményt  Mikó Attila (2.évf. ), Kar-
dos Levente (4.évf.), Rudner Csaba (5.évf.) és Kádár István (5.évf.) 
érték el. (Kiss Károly) 

 - Március 7-én  rendeztük meg a "Sárrét kis nyelvésze" terüle-
ti versenyt, amelyen 11 csapat vett részt. Elfogadta meghívásunkat a  
Szügyi Dániel Református Általános Iskola (Dévaványa), a Szabó Pál 
Általános Iskola (Vésztő) , a  Jankay Tibor Kéttanítási Nyelvű Általános 
Iskola (Békéscsaba), a  Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, a  
Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola (Szarvas), a Ványai Ambrus 
Általános Iskola (Dévaványa),  a Kis Bálint Általános Iskola 
(Gyomaendrőd), a  Tildy Zoltán Általános Iskola (Szeghalom), a  Kos-
suth Lajos Általános Iskola (Füzesgyarmat),  továbbá a                    
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Bucsa).  Eredmények: 5. osztály: 
1. Lázár Zsolt, Vésztő, 2. Spröber Lili, Békéscsaba és Gömöri Panna, 
Békéscsaba, 3. Rák Dávid, Gyomaendrőd. 6. osztály: 1. Sárközi Márta, 
Füzesgyarmat, 2. Lagzi Dóra, Békéscsaba és Pákozdi Réka, Vésztő,     
3. Gazsó Hanna, Szarvas és Bartha Karina, Gyomaendrőd. Az iskolák 
csapatversenyének győztese  a békéscsabai Jankay Tibor Kéttanítási 
Nyelvű Általános Iskola lett, ők vihették haza a csapatversenyért járó 
serleget. Versenyünket Körösladány Város Önkormányzata támogatta. 
(Sas Éva) 

 - Március első napján szervezte meg a 8.b osztály iskolánk 
farsangját. Délelőtt az alsó tagozatosok programjai között egyebek 
mellett kézműves foglalkozás és arcfestés szerepeltek. A gyerekek 
jelmezeiket is bemutatták. A délután a felső tagozatos diákok bulijával 
folytatódott. Természetesen a zene, valamint a tombolasorsolás sem 
maradhatott el. Az egész rendezvény alatt lehetett vásárolni szendvi-
cset, üdítőt, fánkot, továbbá süteményeket. Az osztály ezúton is kö-
szöni a sok felajánlást, segítséget, és azt, hogy ilyen sokan részt vet-
tek a rendezvényükön. (Sántáné Illés Vilma)  

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Művészeti Iskola hírei 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

ÚJABB PÁLYÁZATI SIKER KÖRÖSLADÁNYBAN  
 
2014. február 17.  
 
 A Dél-Alföldi Operatív Program 2012. évi 
„Telephelyfejlesztés” című pályázati kiírásán el-
nyert 91.955.688,- Ft uniós és kormányzati támo-
gatás segítségével bővítheti körösladányi telep-
helyét a Polyter-Mix Kft.  
 
 A körösladányi székhelyű vállalkozás immár harmadik 
telephely-fejlesztési beruházásának adott zöld utat a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség 2013. szeptemberi döntésével.                
A sorozatos sikerek az ügyvezető, Csaba Ferenc szerint a 
lelkiismeretesen végzett munka visszaigazolását jelentik, 
valamint a kisvállalkozások számára szánt források tudatos 
elosztását mutatják. „Családi vállalkozásunk dinamikus fejlő-
dése oka, és egyben következménye az uniós források he-
lyes felhasználásának. Ugyanis nélkülük nem tudtunk volna 
ilyen léptekben haladni, emellett az elmúlt évek eredményei 
meggyőzően hatnak egy adott pályázat elbírálásakor. Hiszek 
abban, hogy az iparág, a hulladékok újrahasznosítása a kör-
nyezetvédelmi jelentőség mellett fontos pillére a magyar 
gazdaságnak, a Polyter-Mix Kft. pedig egyre fontosabb sze-
replője lesz ennek a szektornak. Fontos kiemelni, hogy a 
szakmai program mellett az uniós támogatásoknak köszön-
hetően válhattunk mára Körösladány egyik jelentős foglal-
koztatójává, hiszen 2013 decemberében már 34 munkavál-
lalónk volt, közöttük 10 nő.” – foglalta össze a cég múltját, 
jelenét és jövőjét az ügyvezető.  
A 131.365.269,- Ft összköltségvetésű jelenlegi projekt kere-
tében sor kerül egy több mint 1.400 m2 alapterületű,                     
26 x 55 m-es üzemcsarnok, valamint 160 m2 belső út építé-
sére. Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészí-
tése szintén az elszámolható költségek között szerepel.                   
A vállalkozási szerződést 2013. szeptemberében kötötték 
meg, majd a kivitelezés 2013. november 27-én kezdődött 
meg. Az elkészült beruházás átadása 2014. március 31-én 
megtörtént.  
 
 

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

E-mail: polyter.mix@invitel.hu  
Honlap: http://polyter-folia.com  
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