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Tisztelt Körösladányiak!
Az előző évek hagyományaihoz híven,
a 2012-es évben is környezetszépítő versenyre
szólítjuk fel Önöket.
Célunk : az utcák, belátható kertek,
sziklakertek gondozott megjelenítése.
Külön kategória: intézmények, üzletek, üzemek,
vállalkozások, stb. környékének virágosítása.
Júniusban a Ladány Tv. folytatja a városrészek
bemutatását is. Következik a Fásivég filmen való
rögzítése. Kérjük az itt lakó emberek aktív közreműködését.
Zsűrizés: július vége.
Értékelés, eredményhirdetés:
szeptember hónap folyamán.
Kérjük hogy minél többen vegyenek részt
programunk teljesítésében, mivel a
„VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT”
versenybe is beneveztünk!
A Körösladányi Városszépítő
Egyesület nevében
Kleiber Sándorné
Körösladány, 2012. április

L ap sz ám un k t ar ta lm á ból :

MŰFÜVES KISPÁLYÁVAL
GAZDAGODTUNK
Körösladány Város Önkormányzata 2011.
márciusában sikeres pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztérium „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás” elnevezésű projektre. A pályázó a helyi sporttelepen
„Az iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására” megnevezéssel 12.908.000,- Ft támogatási összeget nyert, amelyből
új műfüves kispálya létesült. A munkálatok teljes
bruttó költsége 16.141.338,-Ft volt. A beruházást a
debreceni Kuszi Kft., a műszaki ellenőri feladatokat a mezőberényi Körös-Road Kft. végezte. Ennek
keretében
a
sportpályán
elkészült
egy
multifunkciós műfüves kispálya (amely a futball

mellett röplabda és tenisz mérkőzések megrendezésére is alkalmas).
A 20x40méteres, villanyvilágítással is ellátott pálya köré 5 méter magasságú labdafogó hálót is felszereltek. Az új létesítmény műszaki átadása március 29-én megtörtént, míg annak ünnepélyes avatására a 17. Körösladányi Napok keretében kerül sor. A pályát az óvoda és az általános
iskola tanulói tanítási idő alatt sporttevékenységek
céljára térítésmentesen használhatják. Szintén
térítésmentesen használhatják a pályát edzésekre
a Körösladányi MEDOSZ SK. futballistái.
A délutáni és esti időszakban a pálya térítési díj
ellenében használható.
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A kiállítás megtekinthető:
2012. december 15-ig naponta
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„Új honfoglalás”
300 éve telepedett meg
végleg Körösladány
kiállítás megtekintésére.
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(Hétvégi látogatás egyeztetése
a 475-171-es telefonon.)

Tájékoztató
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete legutóbbi (márciusi) ülésén, az előterjesztést elfogadva, a Polgármesteri Hivatalnál
2012. július 23-tól, 2012. augusztus 26-ig, valamint
2012. december 24-től, 2013. január 6-ig terjedő időszak munkanapjaira igazgatási szünetet rendel el.

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sok
esetben gondot okozott a hivatali dolgozók éves rendes szabadságának kiadása. Erre jelent megoldást az
igazgatási szünet elrendelése, ami lehetőséget ad
arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munka szervezettebb, koncentráltabb, a hivatal működése pedig
költségtakarékosabb legyen. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése szerint „a képviselő-testület – a Kormány
ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az
ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”, azaz a 15 munkanapot.
Tekintettel arra, hogy a munkavállalók többsége a
szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a képviselő-testület nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető, valamint ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége lényegesen csökken, illetve a
kormány a központi szervek vonatkozásában is elrendelte az igazgatási szünetet, e két hónap lehet a legalkalmasabb időpont a szünet elrendelésére. Továbbá
a kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók
többsége karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát.
Az igazgatási szünet alatt az ügyeleti rendről gondoskodni szükséges, amelyet a jegyző alakít ki, az ügyfélforgalomra és az ügytípusokra figyelemmel.
Az ügyelet idején valamennyi területen folyamatos
lesz a munkavégzés.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk településünk lakóit, hogy 2012.
április 15. napjától a Békés Megyei Kormányhivatal
gyakorolja és látja el az általános szabálysértési hatósági hatáskört a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 38.§(1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. Az intézmény neve:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Gyomaendrődi
Kirendeltsége,
elérhetősége:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. Telefon:
(66) 386-212. (A kirendeltséghez tartozó települé-

sek: Bucsa, Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva,
Gyomaendrőd, Hunya, Kertészsziget, Körösladány.)

17. KÖRÖSLADÁNYI NAPOK
2012. JÚLIUS 6-7-8.
A tervezett programokból:

Július 6. (péntek):

műfüves kispálya avató, ünnepi képviselő-testületi ülés,
a helyi amatőr alkotók munkáiból rendezett kiállítás megnyitója, mazsorett műsora, gyermek műsor, mulatós műsor (Fásy Ádám, Nótár Mary), utcabál.

Július 7. (szombat):

újszülöttek köszöntése, játszóház, autós elméleti és gyakorlati verseny, Körösladányból elszármazottak találkozója, operett , Neoton Família (élő koncert,) tűzijáték, diszkó

Július 8. (vasárnap):

ünnepi szentmise Körösladány végleges megtelepedésének
300. évfordulója és Fehér Lajos plébános-esperes születésének 130. évfordulója tiszteletére. Békés megyei
rockegyüttesek, a Tunyogi Emlékzenekar és a Koral
Forewer élő koncertjei.

Versenytáncosaink eredményei
Ez az év is kemény felkészüléssel, edzésekkel,
közös- és különórákkal kezdődött a körösladányi táncosoknak. A sok munka és edzés meghozta a várt sikert.
A tavaszi versenyszezon javában tart és táncosaink
szinte minden hétvégén versenyeken mérik össze tudásukat az ország különböző pontjain.

Junior Latin Magyar Bajnokság (Budapest):

Beinschródt Tibor Márk-Dávid Adrienn: 6. hely.
Kelet-Magyarországi Területi Bajnokság (Baja):
Beinschródt Tibor Márk-Dávid Adrienn: 2. hely, 3. hely.
Domokos Attila-Czeglédi Laura: 2. hely, 7. hely.
Baranya Tibor Dániel-Tóth Roberta: 9. hely, 11. hely.
Földi Attila-Papp Dorottya: 10. hely, 13. hely.
Komróczki Richárd-Baranya Csilla: 13. hely, 15. hely.
Fülöp Péter-Tóth Vivien: 4. hely, 12. hely.
Czibulka Alex-Hajdú Andrea: 1. hely, 4. hely.

,,D” Nyolctánc Országos Bajnokság (Békéscsaba):

Beinschródt Tibor Márk-Dávid Adrienn: három kategóriában első helyezés.
Baranya Tibor Dániel-Tóth Roberta: 3. hely, 10. hely.
Komróczki Richárd-Baranya Csilla: 4. hely, 12. hely.
Domokos Attila-Czeglédi Laura: 5. hely, 6. hely.
Földi Attila-Papp Dorottya: 7. hely, 11. hely.
Czibulka Alex-Hajdú Andrea: 2., 3., 5., 8. hely.

Forma Kupa (Algyő):

Földi Attila-Papp Dorottya: 8., 10., 11., 19. hely.
Domokos Attila-Czeglédi Laura: 5., 7., 8., 13. hely.
Baranya Tibor Dániel-Tóth Roberta: 7., 9., 10., 16. hely.
Czibulka Alex - Hajdú Andrea: 1. hely, 2. hely.

Tánciskolás Verseny (Jászapáti):

Tóth Róbert Imre- Rakovics Vanessza: 3. hely, 5. hely.
Szatmári Attila Balázs- Kanalas Anikó: 4. hely, 5. hely.

Tánciskolás Verseny (Kiskunfélegyháza):

Varga Márk- Papp Evelin: 8. hely, 8. hely.
Szegfű Kornél-Földi Anita: 5. hely, 7. hely.
Szatmári Attila Balázs-Kanalas Anikó: 1. hely, 2. hely.

,,C”-,,B” Tíztánc Országos Bajnokság Kiskunfélegyháza):

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

Földi Attila-Papp Dorottya: 2. hely, 4. hely.
Beinschródt Tibor Márk-Dávid Adrienn: 1. hely, 4. hely.
Fülöp Péter-Tóth Vivien: 11. hely.

PIK Kupa (Budapest):

Domokos Attila-Czeglédi Laura: 5. hely, 9. hely, 9. hely.
Beinschródt Tibor Márk-Dávid Adrienn: 1. hely, 1. hely,
2. hely.
Bízunk abban, hogy a tavaszi szezonban és az év folyamán további szép eredményekkel gazdagodhatnak táncosaink.
Bögre János

Agrárhírek
Április 4-én a művelődési házban agrárfórum került megrendezésre, amely elsősorban az időszaknak
megfelelően az ez évi egységes kérelem jogcímeivel és
benyújtásával foglalkozott. A meghívott előadók Erdős
Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Németh Tibor, a Békés Megyei Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal igazgatója valamint Veress Vilmos, a Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságának főfalugazdásza voltak. A mintegy 60-70
megjelent gazdálkodó előtt az előadók ismertették az
egységes kérelem jogcímeit, kiemelt figyelmet fordítva az
új, előző években még nem igényelhető támogatási jogcímekre. Mindhárman fontosnak tartották megemlíteni azt
hogy a támogatási kérelmeket pontosan és a megadott
május 15-ei határidő előtt nyújtsák be a termelők saját
ügyfélkapun, esetleg a falugazdász vagy az agrárkamarai
tanácsadó segítségét igénybe véve. A tanácskozás második részében a gazdálkodók tehettek fel kérdéseket, illetve mondták el észrevételeiket az agrárszektorral és a
támogatási rendszerrel kapcsolatban.
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti
támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV.2.) VM rendelete. Az egységes kérelemben összesen 26 jogcímre lehet
támogatást kérni. Az idei évtől újonnan a hús-marha és a
juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási
támogatást, a különleges rizstámogatást, az egységes
területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített bogyós támogatást, a mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatást és a Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtott kompenzációs támogatást
is az egységes kérelemben lehet igényelni.
A kérelmeket csak ügyfélkapun keresztül történő belépés
után lehet kitölteni. Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus regisztrációval, meghatalmazott
vagy technikai közreműködő (falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki kérelmeiket.
Az előző évekhez hasonlóan történik az igénylés, minden
gazdálkodó az előző évekhez hasonlóan készüljön fel! A
sikeres és gyors igénylés elkészítése érdekében mindenki
hozza magával a meghatalmazáshoz szükséges 8 karakteres jelszavát, érvényesített őstermelői igazolványát,
bankszámlaszámát, személyes iratait (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya)! Az egységes kérelemben
a valóságnak megfelelő adatokat kell feltüntetni! A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást,
ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. Jogszerű földhasználó az, aki a
terület fekvése szerinti földhivatalnál 2012. június 11-éig
érvényes földhasználati bejelentést tesz.
A gazdaság minden hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha
támogatást nem igényelnek rá! Az előző évekhez hasonlóan az a mezőgazdasági termelő jogosult az említett
támogatásra, aki legalább 1 ha földterülettel rendelkezik,
melyen belül az egyes táblaméretek legalább 0,25 ha
nagyságúak. Szőlőültetvény, illetve gyümölcsös esetében
elegendő a 0,3 ha összes terület (1 tábla). Nagyon fontos,
hogy ugyanarra a táblára csak egy egységes kérelem
nyújtható be.
Az idei évtől szintén az egységes kérelemben új jogcímen
be lehet nyújtani a támogatási kérelmet a hús-marha és a
juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási
nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásra. Minden olyan
gazdálkodó részt vehet a programban, aki a referencia
időszakban (2010.07.01. - 2011.06.30.) anyatehenet
vagy hízott bikát tartott, illetve anyajuhtartás esetén a

2011-es támogatási évben helyt adó, vagy részben helytadó határozatot kapott a megfelelt állatokról és 2012.
támogatási évben jogosult SAPS területtel rendelkezik.
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők e törvény
alapján a tárgyévben kockázatközösséget alkotnak,
amennyiben
a) szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként - a b) pontban foglalt eset kivételével - összesen
legalább 10 hektár,
b) szántóföldi zöldségtermesztésére szolgáló területként
összesen legalább 5 hektár,
c) ültetvényművelésre szolgáló ültetvényterületként öszszesen legalább 1 hektár,
d) együttesen legalább 10 hektár, a) - c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású, vagy
e) együttesen legalább 5 hektár, b) és c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású terület
megjelölésével nyújtanak be egységes kérelmet.
A fenti feltételeket nem teljesítő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben tett nyilatkozatával három éves időtartamra önkéntesen kötelezettséget vállalhat a kockázatközösségben való részvételre. Aki a kockázatközösségben
kötelezően vagy választottan részt vesz, annak a kérelem
beadásakor két tizedes pontossággal tonnában meg kell
adnia a 2011. évben termelt szántóföldi kultúrák, zöldségnövények vagy gyümölcsösök összesített terméseredményeit.
Egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő:
2012. május 15.
2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett, azaz a késedelmi szankció május
16-án 1 %, május 17-én 2 %...
A 2012. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelem még 2012. június 11
-én is benyújtható. (A mezőgazdasági kockázatkezelési
közösségi tagság az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül
meghatározásra.)
Kérelmet késési szankció nélkül módosítani 2012. május
31-ig lehet. 2012. június 1-9. (június 11.) közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2012. június 9. (június
11.) után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
A fenti határidők értelmében 2012. június 9. (június 11.)
után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla
területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be
nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell
feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.
2012. június 9. (június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.
Figyelem! A változásvezetési kérelem kivizsgálása, elbírálása meghosszabbíthatja a támogatási kérelem ügyintézését, így késleltetheti a támogatás kifizetését. Kérjük,
fordítson nagy figyelmet arra, hogy csak abban az esetben indítson változásvezetési kérelmet, amennyiben a
támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné!
Falugazdászi ügyfélfogadási idők:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonszám: 30/392-47-95
Rácz Imre
falugazdász

Irodalmi évfordulók nyomában
Napjainkban emlékezünk Arany János ismert balladája, A hamis tanú megírásának
160. évfordulójára. A jeles műalkotás 1852-ben, a nagykőrösi
ballada-korszak nyitányaként
született. Témáját a Magyar Múzeum 1851. évi számában található írás, Szabó Károly
köröstarcsai származású neves
történész és bibliográfus A magyar helynevekről című értekezése adta, amelyben a szerző
részletesen leírja a nép ajkáról
általa jól ismert határpermondát.
„E regét következőképp hallottam: Régen, talán már száz esztendeje is lehet, midőn még a
föld bőven volt, s az emberek a határokkal nem gondoltak úgy, mint most, a körösladányiak a tartsai határ egy
részét magokénak tulajdonították, miből villongás támadván, törvényre kerül a dolog. Az öreg Márkus volt a
ladányiak tanúja, ki is, miután a csizmájába, a talpa alá
előre ladányi földet tett, hogy majd ne hamisan esküdjék, a hely színére a bírósággal kiment, s ott az élő istenre megesküdött, hogy azon föld, melyen ő áll, körösladányi föld, s rettentően átkozá magát, hogy ha igazat
nem mond, testét a föld ne vegye be, hanem azon örvény nyelje el, melynek közelében áll, s lelke nyugodalmat ne találjon. A bíróság ezen eskü szerint csakugyan
a ladányiaknak ítélte a földet. Nemsokára ezután az
öreg Márkus meghalt, temetésére roppant nép gyűlt, s
az egész szertartás szép renddel végbe ment, midőn
azonban már a koporsót a sírba eresztették, s a sírásók
a földet rá kezdték volna hányni, egyszerre csak az
egész nép csodálatára a koporsó a földből felvetődött, s
a holttest a koporsóból kizuhanva, egyenesen azon örvénynek tartott, hol az öreg életében hamisan esküdött,
s ott annak fenekére szállott. Így átka, mit magára
mondott, csakugyan teljesült. Azóta is, kivált holdvilágos éjenként gyakorta látják őt a halászok az örvényből
fölmerülni, kikhez, minthogy életében is mindig izgága
volt, rendesen e kötődő kérdést szokta intézni: - Oldjake, vagy kössek-e? S ha egy tapasztalatlan halászlegény
azt találja felelni: oldjon, az egész hálót úgy megbontja,
hogy egyetlen szállá változik; kössön: a hálót olyan csomóba gombolyítja, hogy soha többé ember ki nem bontja. Ezért nevezik ezt az örvényt Márkus örvényének.”
A mondának valós történelmi magva van; a korabeli
feljegyzések szerint 1728-ban igazi határperre került
sor Ladány és Tarcsa között. Abban az időben sűrűn
versengtek a szomszédos községek a török időkben
elpusztult falvak, puszták birtoklásáért, és egymás területéből is szívesen kihasítottak volna egy-egy darabot,
hiszen a határjeleket kevesen ismerték, és igen nehéz
volt az azonosításuk.
A vitatott határrész a régi Sebes-Körös melletti Mihályhalmától Lapály - Laponyag, azon túl Gájácsfok volt. A
Békés Megyei Levéltárban jegyzőkönyv őrzi ennek az
1728-ban lefolyt eljárásnak az emlékét. Ebből tudjuk,
hogy a kiküldött két megyei biztos előtt tanúkihallgatásra is sor került; „… Juhos István igaz letett hüti (hite,
esküje) után vallja, és levetvén csizmáját (amint az szokás), állvány a Lapály – Laponyagra, állítja, hogy ott
laktában régi üdőben úgy élték s bírták s tartották
Körözs-ladány és Tartsa között a határt …” „… A másik

tanú, Juhos Mihály ugyanígy vallott…” „… A harmadik tanú, a körülbelül hatvan éves Márkus János
tartsai lakos úgy vall, mint az előző
két tanú…” „… A negyedik tanú, Kiss
Ferenc is hasonlóképpen vall…” A
jegyzőkönyv szerint mind a négy tanú köröstarcsai lakos volt. Ez a tény
már eleve azt sejteti, hogy semmi
esetre sem esküdhettek a ladányiak
javára. Karácsonyi János történész,
Békés megye régmúltjának kutatója,
aki ismerte ezt a jegyzőkönyvet, az
első tanúra vonatkoztatja a vén Márkus alakját. Talán elkerülte Karácsonyi figyelmét, hogy a harmadik tanú
neve volt Márkus (János). Mondánk
névadójának keresztneve viszont
András!
A vitatott határ helynevei alapján Karácsonyi rámutat
arra, hogy ez a jóváhagyott határ megegyezik az 1478ban már rögzített határvonallal: Körösladány felől a
Büngösd és a Gyács folyócskák, továbbá a Mihálymolnahalom. Köröstarcsa régi és mai határait tekintve, éppen
ez a Ladány felőli határszakasz a legrégebbi és legállandóbb, szemben a nyugati és déli határokkal. Ezek alapján megállapítható, hogy az 1728-as határjárás megerősítette a korábbi határt, de a Márkus-mondából az
tetszik ki, hogy a tarcsaiak egyáltalán nem voltak megelégedve a vén Márkus vallomásával. Szabó Károly 123
évvel a per után közli az élő mondát. Ez éppen elég idő
ahhoz, hogy a megszaporodott lakosságú község szűknek érezze saját határait. De a monda bizonyosan sokkal régebbi. Az egykorú népi gondolkodásban több évszázadon át nagyon erősen élt ez a „hamis tanú” fortély,
tudniillik, hogy a tanú csizmájába hazai földet tesz, így
igyekezvén kikerülni a hamis tanúskodás súlyos vádját.
Ebben a határperben Almásy Márton táblabíró, élvén a
gyanúval, „amint az szokás”, lehúzatta a tanúkkal a
csizmájukat és a vitás földön mezítláb állva kellett megesküdniük. Ez a tény vezethette Györffy Istvánt arra,
hogy az egész Márkus-históriát korábbra tegye. Szerinte
az 1479-es határjárás során történhetett, hogy a
ladányiak hasítottak ki egy darabot a tarcsai határból.
Más „hamis tanú” mondákkal összevetve, a Vén Márkus
a legszínesebb és a balladai motívumokat leginkább
hordozó mű. Ez nem véletlen, hiszen a többi monda
csak száraz jegyzőkönyvi részletekből villan elénk, míg
Arany a témát a mondát közvetlenül ismerő, körösvidéki magyar ember elmondása alapján dolgozta fel. Ő
volt Szabó Károly, a jó tollú történetíró és könyvtáros, a
leghíresebb köröstarcsai. Neki – és természetesen
Arany Jánosnak – köszönhetjük, hogy fennmaradt és
országosan is ismertté vált a Vén Márkus mondája.
Lakosságunk nagy becsben tartja e legendát. A Városszépítő Egyesület 1999-ben emlékfát ültetett a Vén
Márkus étterem előtti (Deák) téren, az elhíresült egykori falubíró tiszteletére. 2002-ben – a ballada megírásának 150. évfordulóján –, a VII. Körösladányi Napok
egyik emlékezetes eseménye a Márkus-monda megelevenítése volt, a Békés megyei Jókai színház színészein túl ladányi és tarcsai szereplőkkel. Ugyanezen rendezvénysorozat keretében a Fülemüle Népdalkör évek
óta hagyományosan megszervezi a Vén Márkus Népzenei Találkozót.
Turbucz Zoltán

Arany János:
A hamis tanú
Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget,
Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet;
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre,
Atya, fiú, Szent-Lélek hármas istenségre:
Hogy az a darab föld, a melyen most állasz,
Nem tarcsai birtok, - ladányi határ az.
Eléálla Márkus; térdben összeesve,
Görnyedező háttal, mintha sírt keresne;
Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol,
Fázik, aki ránéz s a halálra gondol;
Kezei reszketnek: tán erő hijában?
Tán a lelki vádtól, vénség álarcában?
Esküszöl - "Esküszöm az élő Istenre,
Utolsó napomra és örök idvemre. -"
Esküszöl - "Esküszöm, s ha hamisat szólok:
Se földben, se mennyben ne lehessek boldog;
Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem:
Ama sebes örvény hánytorgasson engem. -"
Lakoma Ladányban, - muzsika, mulatság;
"Ej, haj! dinom-dánom: mienk az igazság;
Nem azé a madár, aki elszalajtja,
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta.
Lám a vén Márkusnak esze volt előre:
Talpa alá tette, úgy esküdt a földre." [*]
Ott iszik az öreg a tanáccsal sorban:
De mintha keserőt érezne a borban.
Haza megy, komor lesz, szó kifogy belőle,
Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre.
Négy harang siratja, két pap megdicséri,
Mint becses vendéget, sok nép kikiséri.
Elkiséri a nép a kicsiny ajtóig,
Mellyel a világi élet becsukódik,
Nyitva már az ajtó, készen a sír szája,
Úgy látszik hogy épen a halottat várja;
Zeng a búcsuének, a kapa megcsillan,
Fekszik a koporsó, odalent, a sírban.
És a fekete föld, amint hull, amint hull,
Nyögve a koporsó megrendül, megindul;
Kivetődik a sír dobbanó partjára,
Ropogva szakad föl fedelének zára:
Megrázkodik a test és talpra ugorván
Szeme fehérével körülnéz mogorván.
S amint három ujját emeli az égre,
Úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne;
Majd a néptolongás közepébe törvén,
Odafelé tart, hol kútat ás az örvény,
Hol a forgó habok, leszállván a mélybe,
Fejöket befúrják a parázs fövénybe.
Az időtől fogva, mikor a hold felkel,
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel,
Gyakran látni Márkust - ég felé az ujja Mélységből kibukni s elmerülni újra,
És, mikép izgága volt egész élete,
Így kötődik szóval: "Oldjak-e? kössek-e?"
Ne feleljetek rá, körözsi halászok!
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok;
Kötni: összekötné hálótok egy bogba,
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba;
Halkan imádkozva evezzetek itt el;
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel.
(1852.)
[*] Azaz: egy darab ladányi földet készített előre talpa alá, s így az eskünél mentalis reservatával élt.
A. J.

DROGMEGELŐZÉS
Mint arról a média is hírt adott, az elmúlt hónapokban piacra került a kábítószerek új generációja, melyek
közös jellemzője az olcsóság, a könnyű hozzáférés, a jól
szervezett terjesztés és a hatóanyagok változékonysága.
E kategóriában szinte hetente születnek új vegyületek,
amelyek pontos hatásmechanizmusa sem kellően ismert, de
többségük alkalmas egészségkárosodás okozására. Különösen a sok más szempontból is veszélyeztetett rétegek és a
fiatal korosztály számára jelent egyelőre még pontosan fel
sem mért, de nagy valószínűséggel komoly veszélyt. Miután
ezek a szerek rendkívül agresszívek, sok esetben a fiatal
szervezet túlélési esélye attól függ, hogy a tüneteket a környezet időben észleli-e és a megfelelő eljárást alkalmazzae? Miután a veszélyeztetett korosztállyal (jellemzően a 12+
évesek) elsősorban a szülők, az iskolai alkalmazottak és a
saját korosztályuk találkozik a leggyakrabban, így felvilágosító programsorozatot szerveztünk e három csoport részére
a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Mi-Értünk
Prevenciós és Segítő Egyesülettel együttműködve.
Elsőként az alkalmazottakat felkészítő program került megrendezésre, melyen megjelentek az általános iskola, a művészetoktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat
munkatársai. Második alkalommal az előadók kifejezett
kérésére a szülőket felkészítő programra került sor. Ekkor
az általános iskolás (1-8. évfolyamos) gyermekek szüleit
tájékoztattuk a lehetséges veszélyekről és azok megelőzésének fontosságáról. Harmadik alkalommal a 7-8. évfolyamos tanulóink felkészítő programja került sor. Ennek keretében a szakavatott előadók a tanulók számára külön programokat szerveztek, hagyományos iskolai keretben.
Rendezvénysorozatunk akkor éri el célját, ha annak jó
szándékú, megelőző voltát mind a tanulók, mind környezetük megérti és kellő odafigyeléssel támogatja.
Ezennel is köszönetet mondok a programban részt vetteknek, és külön köszönöm a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság, valamint a Mi-Értünk Prevenciós és Segítő
Egyesület és munkatársai önzetlen támogatását.
Kálmán János
intézményvezető

"Körösladány - Vésztő" I. Iskolai Teljesítménytúra
Április 13-án első alkalommal került sor a KörösladányVésztő kerékpáros teljesítménytúrára, amelynek több célja is
volt. 1./ Körösladány végleges megtelepedésének 300. évfordulójára való megemlékezés. 2./ A két település között húzódó,
egykor nagy jelentőségű közlekedési útvonalnak köztudatba
emelése. 3./ A sportnak, a testmozgásnak, mint az otthonülő
életmód egy lehetséges alternatívájának népszerűsítése. 4./
Körösladány természeti értékeinek bemutatása. A túra 32 kilométeres útvonalán 16 előre kiválasztott tanulóból -10 perces
időkülönbséggel- 3 fős (egy 4 fős) csapatokat indítottunk. A
kijelölt útvonal a Körösladány és Vésztő között húzódó földút, a
"Vésztői országút" volt, amelyen útjelzések és térkép alapján
kellett végigmenni. A résztvevők a startnál és a táv közben
szellemi és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk.
A túra teljesítőinek kerámia-plakettel tettük még emlékezetesebbé a napot. A helyezettek aranyozott, ezüstözött illetve
bronzozott bevonattal ellátott plaketteket kaptak.
1. helyezett csapat: Burai Bianka, Gyaraki Fanni, Tóth Alexa.
2. helyezett csapat: Kórász Miklós, Turbucz Ákos, Hermeczi
Krisztián. 3. helyezett csapat: Tóth Róbert, Nagy Lajos,
Nagy Dávid, Balog Mihály.
A túra előkészítését és lebonyolítását: Láncziné Krivanek
Veronika, Szabóné Gombos Orsolya, Sántáné Tóth Éva,
Csala Rajmund, Hugyák István, Havran Mihály és Kiss Károly
végezték. Az esemény biztosítását Tóth János és Rakovics László látta el. A túra képanyaga megtekinthető: http://t7.hu/tug
Kiss Károly

Március 21-én a városi könyvtárban került sor
az alsó tagozatosok mesemondó versenyére. Az idén
a korábbi évekhez képest kevesebb tanuló mérte
Február 19-25 között az iskola 11 tanulója és össze tudását, de a versenyzők magas színvonalú
három nevelője a romániai Borszéken sítáborban mesemondással szórakoztatták a zsűrit (Hugyák Istvett részt. A festői szépségű tájon ragyogó minősé- vánné, Petri Jánosné, Sass Éva, Szabó László, Szatgű, jól felszerelt pálya várta a tanulni vágyó gyerme- mári Fanni), és a megjelent közönséget.
keket. Az első napokban még csetlő-botló mozgást Helyezések:
lassan felváltotta a határozott sífelvonó-kezelés,
1-2. évfolyam:
a szép, kivezetett fordulókból álló lesiklás. A tábor 1./ Marton Imre Martin 2.b,
végére valamennyi gyermek élményszámba menő 2./ Papp Marianna 2.a
tudásra tett szert, s ami a legfontosabb: úgy élvezték 3./ Kardos Levente 2.a
az öt nap minden egyes percét, hogy eközben egyet3-4. évfolyam:
len veszélyhelyzetnek nem voltak sem aktív, sem 1./ Fekete Anett 4.a
passzív alanyai. Megfogadták, ha tehetik, jövőre is 2./ Virág Nikolett 4.a
ott lesznek.
3./ Téren Lili Viktória 3.b
A mesemondó versenyt szervezői és lebonyolíMárcius 2-án került sor a hagyományos kisze- tói Török Ernőné és Herpai Lászlóné voltak.
hajtásra. Ekkor a tanulók zajkeltő eszközökkel voMárcius 24-én az iskola három korcsoporttal
nultak végig a városon a Sebes-Körös hídjáig,
vett részt a csökmői Faluház és Alapfokú Művészeti
ahonnan a télbúcsúztatás és a tavaszvárás jegyében
Iskola körzeti grafikai versenyén. Az elsős és másoa folyóba dobták az általuk készített kiszebábot.
dikos gyerekeknek
mesét, a harmadik-negyedik
osztályosoknak mondát kellett illusztrálniuk, ameMárcius 15-én az iskola tanulói a Fülemüle
lyeket a helyszínen ismertek meg. Az ötödik- hatodik
Népdalkörrel közösen emlékezetesen szép műsorral
osztályosoknak csendéletet festettek. Az alkotások
szerepeltek a városi ünnepségen. A műsor rendezői
elkészítéséhez két óra állt rendelkezésükre.
Marton Lászlóné és Sas Éva voltak.
A II. korcsoport (3-4. osztályosok) első helyezettje
iskolánk tanulója, Cseh Eliza lett.
Március 16-án tartotta félévzáró bemutatóját
Március 26-án a jól szervezett szeghalmi
a Körösladányi Általános Művelődési Központ és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény társastánc körzeti mezei futóversenyen iskolánk tanulói
csoportja a Dr. Asztalos Miklós Művelődési házban. az utóbbi évek legjobb eredményeit érték el:
A színvonalas, három órás program több mint 200 1. korcsoport 3. hely Szabó Viktória. Csapat 3. hely
(Buzás Izabella, Barna Boglárka, Szabó Viktória, Szaérdeklődőt vonzott.
bó Adrienn). 1. kcs. 2. hely Boros Zsolt, 3. Egeresi
Március 21-én az általános iskola szervezésé- Lajos. Csapat 1. hely (Kántor Dániel, Boros Zsolt,
ben - 10. alkalommal - zajlott le a „Sárrét kis mate- Talpalló Norbert, Egeresi Lajos). 2.kcs. 3. hely Almási
matikusa” elnevezésű területi verseny. Az
5–6. Miklós. Csapat 1. hely (Köleséri Dominik, Almási Mikosztályosok számára szervezett programon nyolc lós, Bak Attila Márk, Kanalas György). 3. kcs. 2. hely
település (Szarvas, Füzesgyarmat, Békéscsaba, Vész- Marton Bettina. Csapat 3. hely (Buzás Barnabás,
tő, Bucsa, Dévaványa, Mezőberény és Körösladány), Matei Patrik, Faragó Krisztián, Száraz Zsolt). 4. kcs.
56 tanulója mérte össze tudását. A szervezők a 3. hely Bíró Noémi. Csapat 3. hely (Dávid Csilla, Bíró
feladatlapok javítása idejére játékos önismereti fel- Noémi, Egeresi Viktória, Almási Vivien). 4. kcs.
adatokkal és fizikai kísérletekkel szórakoztatták 3. hely Vincze Krisztián. Csapat 1. hely (Faragó Attila, Vincze Krisztián, Marton Dániel, Nácsa Ferenc).
a résztvevőket.
Felkészítő testnevelők: Havran Mihály és Hugyák
Eredmények:
István
5. évfolyam:
1./ Medvegy Ákos (Szarvas)
Március 28-án az iskola 9 tanulója (Papp Mari2./ Zs. Nagy Bence (Füzesgyarmat)
anna, Kardos Levente, Marton Imre Martin, Földi Mó3./ Manczúr Liza (Békéscsaba)
nika, Fekete Anett, Sánta Boglárka, Virág
6. évfolyam:
Alkexandra, Turbucz Ákos, Tóth Alexa) és egy óvo1./ Kutasi Dániel (Mezőberény)
dás (Mikó Attila) Köröstarcsán részt vett a
2./Szabó Ágnes (Dévaványa)
„Hétmérföldes csizma” elnevezésű regionális mese3./ Hermeczi Attila (Dévaványa)
mondó versenyen. A színvonalas mezőnyben Turbucz
Összesítésben a békéscsabai Jankay Tibor Két Ákos 6. b osztályos tanuló a 2. helyezést érte el, MiTanítási Nyelvű Általános Iskola nyerte a vándorser- kó Attila pedig különdíjas lett.
leget. A verseny szervezői Sándorné Baji Anna, KissMárcius 30-án 8 település 48 tanulója vett
né Kovács Anna és Kiss Károly voltak.
részt a III. Sárrét kis nyelvésze regionális versenyen,
Március 23-án 140 óvodás és kisiskolás vett melyen az 5. és 6. évfolyamos tanulók mérkőzhettek
részt a Víz Világnapja alkalmából tartott helyi prog- meg a jó logikát is kívánó, érdekes nyelvtani feladaramon, ahol a résztvevők ismerkedtek természeti tokkal. A legeredményesebb iskolának a szeghalmi
kincsünkkel, a vízzel. Játékos vetélkedőn ügyességi Tildy Zoltán Általános Iskola bizonyult, ezért az idén
és szellemi feladatokat oldottak meg. A kézműves ők vihették el a vándorkupát. A feladatok javításáfoglalkozáson ötletesebbnél ötletesebb képeket ké- nak ideje alatt Molnár Istvánné és Rafaelné Szabó
Julianna kézműves játszóházzal várták a tanulókat.
szítettek a víz élővilágáról.

Iskolai hírek

Tüköry sírjánál 4/2. rész

Gondolatok egy közelmúltbeli palermói
kirándulás kapcsán
Írta: Dr. Rossi Nagy Gabriella
Tüköry Lajos bekerült az Ezrek fényképalbumába
is, amit Garibaldi megbízásából Antonio Pavia fényképész állított össze. Ennek készültekor Tüköry már nem
élt. Így róla egy olyan kép került abba, ami még törökországi katonaként ábrázolja őt. Ennek eredetije a palermói Szicíliai Hadtörténeti Társaság (Societá Siciliana per
la Storia Patria in Palermo) birtokában található.
A korabeli fényképészeti eljárás kapcsán említem meg,
hogy a fotográfia hajnalán készült fölvételeken mindig
komoly, olykor morc arcok láthatók. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy akkoriban az exponálás gyakran
negyedóráig is eltartott. Ennyi idő alatt azonban a pár
másodperces mosoly „szavatossági ideje lejár”, csupán
grimasz maradt volna belőle. Így aztán ez az időszak
még nélkülözi a vidám tekinteteket.
A Róma szívében található Risorgimento Múzeumban az
Ezrek tiszteletére állított falon ott díszeleg Tüköry Lajos
neve is, életének nem egészen pontos adataival: „1828,
Körösladány – 1860, Palermo”. Sajnos, 1830 helyett téves születési évszámot írtak. A Magyar Légió jelentős
szerepet játszott Olaszország egyesítésében, amelynek
150. évfordulóját az elmúlt évben ünnepelték. A bajai
születésű Türr István Garibaldi jobb keze volt. Az ő szobrához látogatnak el az úgynevezett Gianocolóra a Rómában és környékén élő magyarok minden év március 15én. Ide kerek évfordulók alkalmával az „Ezrek útját”, a
csaták helyszíneit végigjáró Garibaldi Társaság tagjai is
tiszteletüket teszik, korabeli vörösinges egyenruhában.
Mellékesen jegyzem meg, hogy az ingük színének az volt
a prózai oka, hogy Garibaldiéknak nagyobb mennyiségben sikerült vörös vásznat szerezni, amiből aztán az ingeket varrták.
Türr István és a harcokban részt vett ismert és névtelenül maradt társainak emléke előtt magam is fejet hajtottam, mielőtt teljesült régi álmom és eljutottam Palermóba. A világ távol eső pontjára – amelyet mi magyarok
elsősorban a fekete híradásokból, a maffiával kapcsolatban ismerünk –, hogy vigyek egy szál virágot Tüköry
sírjára. Szép nagy, otthon szőtt és varrt kokárdával, egy
darabot a nemzeti összetartozásból.
A repülőgép, amivel érkeztem, a Palermo melletti Punta
Raisin, a Falcone-Borsellino repülőtéren landolt. Ennek
egyik oldalán egy hatalmas hegy magaslik, a másikon a
Tirrén-tenger hullámzik. Évekkel korábban a Palermóból
Punta Raisi felé tartó Falcone vizsgálóbírót, a vele utazó
feleségét és az őket kísérő testőröket Capaci mellett,
nagymennyiségű trotil felrobbantásával mészárolta le a
maffia. A szörnyű májusi nap emléke mély nyomokat
hagyott Olaszországban. Éppen úgy, mint a Borsellino
elleni merénylet, akivel szintén a maffia végzett. A repülőtér napjainkban a két áldozat nevét viseli, fényképeikkel pedig gyakran lehet találkozni a középületekben, de
az egyszerű boltokban vagy panziókban is.
Életemben harmadjára érkeztem Szicíliába, de mindegyik alkalommal esőt hoztam magammal. A repülőtértől a busz 5,80 euróért, 35-40 perces menetidővel, félóránként közlekedik a palermói vasútállomásig, ami engem egy kissé a pesti Keleti pályaudvarra emlékeztetett.
Útközben elhaladtunk a maffia áldozatai tiszteletére
emelt, hatalmas zárt falakból álló emlékmű mellett,
amely egyrészt a maffia-omertát: „nem beszél, nem hall,
nem lát, nem tud semmiről”, másrészt a magukra hagyott áldozatokat juttatta eszembe. Talán ennek hatására tűnt fel, hogy milyen sok a temetkezési vállalkozás a
800 ezer lakosú Palermóban.
Nem sokkal később következett Palermo „Belgio” nevű

új városrésze, amelynek újkeletű épületei szinte kivétel
nélkül 5-6, vagy 12 emeletesek. Viszont, amikor a várost
észak-dél irányban átszelő sugárútra, a Via Romára érkeztünk, mintha Budapest Nagykörútjának vagy Bécs
Mariahilfer Strasséjának jellegzetes ódon épületei köszöntek volna vissza. Aztán, amikor jobban megismertem a várost, rájöttem, hogy Palermo mindenekelőtt
önmagára hasonlít. A sugárutak hálózata az idegenek
számára nagymértékben megkönnyíti a tájékozódást.
Igaz azonban az is, ha betévedünk a szűk sikátorok közé, ott már hamar el lehet tévedni.
Nem foglaltattam előre szálláshelyet, ennek ellenére a
másik főúton, a Via Maquedán szinte azonnal találtam
egy panziót. Bár lift híján sok lépcsőn juthattam fel az
első emeleti szobámba, de az légkondicionált, fürdőszobás volt, utcára néző erkéllyel. Mindez 30 euróba került,
s ebben benne volt a svédasztalos reggeli is. Ugyanilyen
szobáért Velence környékén legalább kétszer ennyit kellett volna fizetnem. A panzióban dolgozó, 45 év körüli
portás az 58 km-re lévő Caltanisettából járt be dolgozni
autóval, mert a vasúti közlekedés meglehetősen lassú
errefelé.
A Via Maqueda vagy Via Nuova, azaz Új út párhuzamosan halad a már említett Via Romával. Ezeket a vasútállomás felől érkező sugárút, a Corso Vittorio Emanuele
keresztezi. Az állomás közelében van a palermói egyetem egyik karának épülete. Innen kezdődik a mintegy
másfél kilométer hosszúságú Corso Tüköry, azaz a
Tüköry korzó.
A helybeliek egyszerűen csak
„Tüger”-nek hívják, bajlódva a név kiejtésével. Mára már
kevesen tudják, ki is volt Luigi Tüköry, illetve egyáltalán
azt, hogy a nagyvilág melyik részéből érkezett ide, hogy
életét áldozza Szicília felszabadításáért, az olasz hon
egyesítéséért.
A Tüköry korzó tele van kevésbé elegáns boltokkal, jobbára régi épületekkel, lakóházakkal, de létezik egy újabb
keletű negyede is. A közelben található a híres Normann
Palota, ahol valamikor a Hohenstaufen-dinasztiabeli
II. Frigyes (1220-1250) német-római császár és szicíliai
király is lakott. A korát meghazudtoló, haladó szellemű,
egyben jó emlékezetű II. Frigyes bár megadta az egyháznak, ami az egyházé (nem többet!), alapvetően világi
szellemben uralkodott. Több egyetemet alapított, melyek közül a nápolyi ma is az ő nevét viseli.
Az olasz, különösen dél-olasz történelmet meghatározó,
gyakran csak a „sváb” császárokként említett családból
származó II. Frigyes a kora középkori történelem egyik
kulcsfigurája volt, akinek munkásságáról több ezer
oldalt írtak már a történészek. Német eredete ellenére
valójában nem egykori hazájában, hanem Dél-Itáliában
játszott kimagasló szerepet, ahol az abszolutizmus híveként egy stabil központi adminisztrációs rendszert
teremtett, amit a mozaikszerű német fejedelemségek
esetében elképzelni sem lehetett. A kortársi jellemzések
szerint a sajátos személyi varázzsal bíró, roppant műveltséggel rendelkező uralkodó udvartartásából nem
hiányoztak a költők és tudósok sem. Gyakran került öszszetűzésbe a pápával, aki kétszer is kiközösítette az egyházból, ami annyit jelentett, hogy az alattvalói nyíltan
szembefordulhattak vele. A Jeruzsálemet remek diplomáciai érzékkel, vér nélkül megszerző II. Frigyes azonban jó reálpolitikusnak is bizonyult, aki ügyesen lavírozva, biztosítani tudta uralmát.
A palotától nem messze lévő katedrális Palermo szintén
régmúlt időkre visszatekintő ékszerdoboza, a Szicíliába
látogatók zarándokhelye. Ide temették el II. Frigyest, a
baldachinos síremlékben nyugvó anyai nagyapja,
II. Roger szicíliai király, az apja, VI. Henrik német-római
császár és anyja, Konstancia társaságában. Ugyancsak a
katedrális egyik kápolnájában őrzik ezüst urnában a
város védőszentjének, Szent Rozáliának a hamvait is.

Rendelkezési lehetőség adónk
1 százalékáról
Minden adózó számára lehetőség, hogy az előző évi
személyi jövedelemadójának 1%-át az általa megnevezett, arra jogosult civil szervezetnek utalja.
Kérjük önöket, hogy 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák a helyi
egyesületek, alapítványok célkitűzéseit, munkáját!
Körösladányban a következő civil szervezetek
jogosultak 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

További 1 % adható a

kedvezményezett egyházaknak:

Magyarországi Református Egyház 0066
Magyar Katolikus Egyház 0011

Közérdekű telefonszámok:
Körösladány Város körzeti- és
gyermekorvosainak elérhetősége
hétköznapokon 7.00-15.00 óráig,
sürgős esetekben:
Dr. Kovács Zoltán: 06-30/529-53-93
Dr. Téren Tibor: 06-30/246-80-82
Dr. Kovács Gábor: 06-30/ 249-09-49
Orvosi ügyelet (Szeghalom): 66/371-234
Idősek Otthona: 66/474-058
Rendőrség (Szeghalom): 66/371-555
Ügyeletes rendőr (Körösladány):
06/30-633-71-98,
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás):
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141
Polgármesteri Hivatal, Körösladány:
66/474-012
Körösladány polgármestere: 66/474-100
Csőtörés-ügyelet: 66/371-447
Csőtörés bejelentése: 06-30/339-86-41
Dr. Mihala András állatorvos:
06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása):
(Szuromi István) 06-30/224-34-40

Tisztelt Szülők!
Az elmúlt évi siker után ismét

intenzív úszótanfolyamot
indítunk az óvodás és iskolás gyermekek részére.
A tanfolyam helye: Gyomaendrőd, Strandfürdő.
Ideje: 2012. június 18 – 22. (5 alkalom, 10 óra)
A tanfolyam díja: 13.500,- Ft, mely tartalmazza
az összes költséget (szállítás, belépő, oktatás).
Jelentkezni lehet Kis Márta tanárnőnél,
illetve a megadott telefonszámon
és email címen.
Lehetőség van a részletekben történő fizetésre
a tanárnőnél, vagy a kezdést megelőző
szülői értekezleten.
Szülői értekezlet: 2012. június 14. (csütörtök),
17.00 órakor az iskolában.
Köszönettel:
Ujfalusi János
tanító-testnevelő, úszóedző
Telefon: 06-20/323-39-37

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ
3 az 1-ben
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON

Mi helyben vagyunk!

Közérdekű információs lap
Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata
Felelős kiadó:
Kardos Károly polgármester
Felelős szerkesztő: Sipos Imre
muvhaz@korosladany.hu
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