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Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntő
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!

Körösladány Város Önkormányzata, intézményei
és a rendezvény támogatói szeretettel meghívják
városunk lakóit a

Ladányi Karácsony
rendezvényeire.

2012. december 21-én, pénteken

az általános iskolában - a tanulók részére 8.00 - 12.00 óráig
Karácsonyi játszóház.
A művelődési házban 14.00 órától az
ARTUR KARÁCSONYA
című amerikai filmet vetítjük.

(Megtekintése díjtalan.)

2012. december 23. (aranyvasárnap)
15.oo órától - a művelődési házban –
24. alkalommal kerül megrendezésre a

Ladányi Karácsony

műsora, melyet
- azok részére, akik a helyszínen
nem tudják azt megtekinteni a Ladány Tv élőben közvetít.
Fellépők: óvoda, iskola, színjátszó csoport,
Cuháré Citerazenekar, Fülemüle Népdalkör.
E napon a Ladány Tv 13.00 órától
élő adással jelentkezik.
A hátrányos helyzetűek, a részükre eljuttatott
tikettek ellenében, a támogatók jóvoltából
vendéglátásban részesülnek.
(Az általános iskola ebédlőjéből az étel elvitele
12.00 órától lehetséges.)

Tartson velünk!
Ünnepeljünk együtt!
Boldog karácsonyt, Körösladány!

Kardos Károly polgármester úr köszöntője
Tisztelt lakostársaim!
Amikor beköszönt az új esztendő, még nem tudhatjuk, hogy milyen
lesz majd, amikor
visszatekintünk rá.
Most csak azt kívánhatom,
hogy
hozzon egészséget,
boldogságot,
békességet és tisztességes megélhetést
m i n d e n
körösladányi
számára. Hosszú évekre
visszatekintve
sem
emlékszem
olyan évre, amelyikre azt mondták volna, hogy könnyű lesz, és
nem tudok olyan múló esztendőről, amiben ne lehetett volna találni valami szépet, valami jót és
sikereset.
Úgy érzem, az idei esztendő a sokat emlegetett és megtapasztalt nehezedő feltételek ellenére
is hozott sikereket. Számos új beruházással gazdagodtunk. Sikerült tovább szépíteni szeretett
kisvárosunkat és újabb feladatok előkészítésében
is munkálkodtunk. Mindezen sikerekben a településen működő vállalatok, vállalkozók, lakosaink
hozzáállása az önkormányzat és intézményeink munkatársainak szakértelme és tenni akarása
köszön vissza.

Senki nem gondolhatja, hogy 2013 könnyű év
lesz. Gondoljanak arra, mi mindent szeretnénk a
következő évben, években közösen megkezdeni,
megvalósítani.
Mindenekelőtt szeretnénk, ha tovább folytatódna az idei évben elindult munkahelybővítés.
Az átszervezéseket követően is nagy figyelmet
fordítunk és segítséget adunk a településünkön
működő intézmények sikeres működéséhez. Megkezdődnek a több évtizedes vágyunk, a teljes csatornázás tényleges munkálatai. Elkészül a Körösladány-Szeghalom közötti kerékpárút. Megújul a
szabadtéri színpad és környezete. Ezeken túl
újabb terveket készítünk, melyek sikeressége,
majd megvalósulása közelebb hozza azt a közös
célunkat, hogy Körösladány még élhetőbb kisváros legyen.
Már e köszöntőmben is szeretném jelezni,
hogy a csatornázás kiépítése számos kellemetlenséggel jár, de kérem, gondoljanak arra, hogy 2014
-ben már valamennyien érzékeljük majd annak
előnyeit!
Nagyon remélem, hogy amikor a most beköszönő 2013-as évet búcsúztatjuk, hosszan sorolhatjuk az elért eredményeket. Ha így lesz, akkor
újra elmondhatom, hogy tettük a dolgunkat, tettünk Körösladány fejlődéséért.
Sikerekben gazdag, békés új esztendőt kívánok Körösladány valamennyi polgárának és Körösladány barátainak!
Kardos Károly
polgármester

ÉRTESÍTÉS
Körösladány Város Önkormányzatának Jegyzője
értesíti a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban
2012. december 27-től 2013. január 7. napjáig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet alatt csak korlátozott ügyfélfogadás lesz.
Kérjük, hogy csak halaszthatatlan ügyben keressék fel hivatalunkat!
Ilyés Lajos
jegyző

Tájékoztató

Körösladány 2012. évi adventi koszorúja
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LUCA NAPTÓL KISKARÁCSONYIG
Karácsony estéjén sok millió fenyőfán gyúlnak ki a gyertyák. Örvendező gyerekek, boldog felnőttek állják körül, az emberek szíve megtelik szeretettel. A karácsony az egész világon az
öröm, a szeretet, a béke, a gyermekkor, a család, az otthon, a
szülőföld ünnepe. De mit is ünneplünk karácsonykor, és hogyan
változott ez az ünnep az elmúlt évezredek során?
Karácsony napján már az ókorban is ünnepeltek az emberek. Ez a nap a téli napforduló időpontja, a természet megújulásának kezdete. A karácsony szó azt jelenti: átlépő, forduló.
Ekkor ünnepelték a Nap születésnapját. Az ókori ember a Napot
istenként tisztelte. Karácsony napjától kezdve rövidebbek lettek
az éjszakák, hosszabbodtak a nappalok. Az emberek minden
cselekedete, minden gondolata arra irányult ezen a napon, hogy
az alvó természetet, a téli álomba merült anyaföldet ébresztgessék, termőre varázsolják, elűzzék a betegségeket, a halált, biztosítsák az egészséget, a boldogulást.
A keresztények a IV. századtól Jézus születésnapját ünneplik karácsonykor. Ez a kereszténység legnagyobb ünnepe,
amely csak a XVII. századtól lett a családi ünnep. Így jutunk el a
karácsony mai jelentéséig. A napjainkban élő ünneplési szokások
ókori pogány és keresztényi elemeket egyaránt őriznek. A régi
hagyományok az újakkal ötvöződve teszik széppé a mai emberek
ünnepeit.

A karácsonyi ünnepkör

Se szeri, se száma a parasztság körében élő, a karácsonyhoz fűződő népszokásoknak, babonáknak. Az ünnepre való
készülés régen már Szent András napján, november végén elkezdődött, mégpedig termékenységvarázslatokkal, időjóslásokkal,
gonoszűző cselekedetekkel.
Különösen sok hiedelem fűződött Luca napjához, december tizenharmadikához. Ekkor kezdték faragni a Luca-széket. A
tizenkétféle fából készült alkalmatosságon tizenkét napon át
mindig csak egy kicsit dolgoztak, úgy, hogy éppen karácsony
estére elkészüljön. A hiedelem szerint aki az éjféli misén erre
feláll, az meglátja, hogy a faluban kik a boszorkányok.
A lányok ilyenkor szilvásgombócot főztek. A gombócokba
férfineveket rejtettek. Azt tartották, hogy amelyik gombóc legelőször feljön a víz tetejére, abban van leendő férjük neve. Így
próbálták megtudakolni, ki lesz a jövendőbelijük. A fiúk Luca
napján „kotyolni” jártak. Szalmát, vagy fadarabot vittek magukkal, arra térdelve mondták el mondókájukat. A háziak vízzel vagy
kukoricával öntötték le őket. Ezután a fiúk szalmával vagy fával
„megvarázsolták” a tyúkokat, hogy egész évben jól tojjanak,
közben így „kántáltak”:

Luca, Luca, kitty-kotty!
Annyi tojásuk legyen, mint égen a csillag!
Annyi pénzük legyen, mint pelyvatartóban a pelyva!
Akkora disznót öljenek, mint a falu bikája!
Olyan hosszú kolbászuk legyen, mint a falu hossza!
Olyan vastag szalonnájuk legyen, mint a mestergerenda!
Annyi zsírjuk legyen, mint a kútban a víz!
A háziak a kotyolókat megajándékozták.

Karácsony este

A régi időszámítás szerint december huszonötödike volt
az újév első napja. Később, amikor áttértek a mai használatos
időszámításra, az újesztendő kezdete január 1-jére esett. A magyar népnyelv december huszonötödikét nagy-karácsonynak,
január elsejét kiskarácsonynak nevezi.
Régen nagykarácsony előestéjén, december 24-én este a
gazda – kezében maréknyi szénát tartva – belépett a házba, és
szép köszöntőt mondott a családjának:

Adjon Isten minden jót,
Ami tavaly szűken volt.
A gazdának bort, búzát,
Gazdasszonynak tyúkot, ludat,
Lányoknak, legényeknek egy-egy szép mátkát,
Országunknak csendes békességet
És megmaradást.

A szénát az asztal alá tette, majd a gazdasszonnyal megterítették a karácsonyi asztalt. Először egy, kettő vagy három
szép – kizárólag ezen az estén használatos – abroszt terítettek az
asztalra. A fehér, piroscsíkos vagy hímzett abroszokat szertartásos mozdulatokkal helyezték el, majd megszólalt a gazda:
– Mit vet kend?
–Ezüstöt, aranyat, gyöngyarany búzát, mindennapi jószerencsét!
– válaszolta az asszony. Ezután a gazdasszony kerek kalácsot és
egy rostában diót adott férjének. A gazda a dióból dobott egyetegyet a szoba minden sarkába, majd a kalácsot az asztalra helyezte. Vacsora előtt az asszony rostában búzát, szőlőt, diót,
almát, ostyát, mézet, feketeborsot, fokhagymát nyújtott
férjeurának. A gazda minden családtagnak adott ezekből. A fokhagymát annyi darabra tördelte, ahányan voltak. Ki-ki a maga
gerezdjét mézbe mártotta és megette, ezután fogyasztották el az
ünnepi vacsorát. A vacsora végeztével az asztalra helyezték
mindazokat az ételeket, tárgyakat, eszközöket, amelyekre évközben szükségük volt, abból a célból, hogy a karácsonyi asztalon
varázserőt nyerjenek. A karácsonyi asztalra tett sót a méhek és a
tehenek gyógyítására, a fokhagymát, a mézet és a sülttököt
betegek gyógyítására használták. Tettek az asztalra babot, lencsét, hogy sok pénzük legyen az új esztendőben. A mák, a dió a
rontás ellen volt használatos. Karácsony estéjén a családfő egy
szép piros almát annyi felé vágott, ahányan voltak. Az almagerezdeket is elfogyasztották, hogy ha valamelyikük az új esztendőben eltévedne, gondoljon a karácsonyi almára, és hazataláljon.
A karácsonyi asztal maradékait gondosan összeseperték és
eltették. Úgy hitték, ha valaki beteg lesz, a karácsonyi morzsával
meggyógyíthatják. A karácsonyi abrosznak is varázserőt tulajdonítottak. A betegeket megdörzsölték, esküvőkor a menyasszonyt
és a vőlegényt leterítették vele, hogy rontás ne érje őket.
A karácsonyfa állítás szokása Magyarországon csak egy bő
évszázada ismert. Azt megelőzően életfát, termőágat állítottak,
ami az évről-évre megújuló természet jelképe volt. A koronafa
tövises ágát, borókát, fagyöngyöt függesztettek a gerendára. A
termőágra aranyozott diót, mogyorót, almát tettek. A díszítés
közben karácsonyi dalokat énekeltek.
Sok helyütt a karácsony helyett a fenyőünnep elnevezés
használatos. Bizonyára gyakorlati okai is vannak, hogy a fenyő,
mint karácsonyfa terjedt el, de a népmondákban ezt csodás jelenségnek tartják. Az egyik monda szerint, amikor Jézus a Földön
járt, a gonosz emberek miatt bujdosnia kellett. Egyszer üldözői
elől egy sűrű lombú fa alá menekült, de a fa rászólt: - Menj innen, mert ha itt találnak, engem is elpusztítanak! Így utasította
el a többi fa is. Végül a fenyőfához ért. Ennek alig volt lombja,
de az ágak elrejtették a menekülőt. Jézus ekkor így szólt a fenyőfához: - Soha ne hullasd el a leveledet! Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb, a legszívósabb minden társad között, s élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme, és emlékezetemre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát!

A karácsonyi ajándék

A karácsonyi ajándékozás divatja az ókorban kezdődött. A
feljebbvalók az alattvalókat aranyfüsttel bevont süteménnyel,
gyümölccsel, szerencsét hozó gallyal és pénzzel ajándékozták
meg újévkor. A magyar királyok az udvari népnek feldíszített
ágat ajándékoztak. A XVII. századtól a szülők adtak ajándékot
gyermekeiknek. A gyerekekkel elhitették, hogy az ajándékozó
földön- túli lény (Angyal, Jézuska, Mikulás, Karácsony apó, Fagy
apó, aranyos csikó).

A köszöntők

December huszonnegyedikén „napszentülettől” (estétől) az
újesztendő napjáig házról házra jártak a kántálók, betlehemesek,
regök, aprószentekelők. A köszöntők valamilyen formában szerették volna „megvarázsolni” a jövő esztendőt, hogy az szerencsés és békés legyen. Ezeknek a népszokásoknak a zöme ugyan
lassan kihal, de az ünnepi jókívánságok – szerencsére – ma is
élnek.
Turbucz Zoltán

Iskolai hírek
Egészségnevelési hét 2012. nov. 19-23.

Iskolánkban mint minden novemberben, idén is
egészségnevelési hetet tartottunk az alsó és felső
tagozaton egyaránt. Ilyenkor még hangsúlyosabban
próbáljuk tudatosítani tanulóinkban az egészséges
életmód, a mozgás, az egészséges táplálkozás fontosságát. Hétfőn az alsó tagozatosok Kiss Márta tanító, gyógy-testnevelő interaktív előadásán vettek
részt, amelyen, az egészséges életvitelről, a megfelelő egészséges táplálkozási szokások fontosságáról
és mikéntjéről kaptak tájékoztatót. Kedden élvezetes sportdélutánt töltöttünk együtt, melyen a gyerekek évfolyamonként mérték össze gyorsaságukat,
ügyességüket rátermettségüket. Csütörtökön gyümölcs- és zöldségsalátát készítettek az osztályok,
melyek értékelésében a konyhai dolgozók voltak
segítségünkre.
Pénteken szellemi vetélkedőn adtak számot tudásukról az osztályok 4 fős csapatai, melyek 1-1 tagja
a vállalkozó kedvű szülők közül került ki. A programsorozatot az osztályok egy plakátszerű, 5 fogásból
álló, egészséges étlap elkészítésével zárták, melyeket tartalom és forma szempontjából szakmai zsűri
értékelt. Az egész héten szerzett pontok összesítése
alapján az elsősök között a b., a másodikosok között
az a., a harmadikosok között az a., a negyedikesek
között a b osztály győzött. Az osztályokat értékes
sporteszközökkel, a tanulókat gyümölccsel jutalmaztuk. (Az alsó osztályos program szervezői Fazekas
Andrea és Kiss Márta voltak.) A felsősök számára az
egészségnevelési hét délutánjai erőnléti és szellemi
programokat is kínáltak, az osztályok a „legfittebb
osztály” címért versenyeztek.
Hétfőn a hagyományos Suli-Virtus Vetélkedővel nyitottuk meg a hetet, ahol a tanulók fizikai állóképességüket erőnléti próbákkal bizonyíthatták Havran
Mihály és Hugyák István tanár uraknak. Kedden az
egészségdélutánon osztályonként 2 fő tartott előadást. Szó volt a haj és a bőr egészségéről, melyhez
a fodrász és kozmetikus tanácsait is megszívlelhettük. Ezt követően az egészséges táplálkozásról életmód-tanácsadó tartott ismertetőt. Hallhattunk egy
új diétáról is, melynek lényege, hogy a táplálkozásunk újra a természetes irányvonalat kövesse. Zárásként a dohányzás ártalmairól esett szó. Az előadó a
káros szenvedély következményeit röntgenfelvétellel
és „dohányzógéppel” is szemléltette. Az előadásokkal egy időben Sas Éva tanárnő szituációs helyzetgyakorlatokra várta a színjátszás iránt érdeklődőket,
melyen osztályként 3 fő vett részt. A szituációk napjaink „függőségeire” hívják fel a figyelmet, pl. a dohányzás, az alkohol, és a számítógép- függőségre.
Kellemes hangulatú délutánt tölthettek el a résztvevők, akik ráteremettségüket frappáns helyzetmegoldással bizonyították.
A csütörtök délután a felvilágosítás jegyében telt. A
6. évfolyam a testi-lelki érést követő változásokról
hallhatott előadást, míg a 7-8. évfolyamnak a Szeghalmi Rendőrkapitányság munkatársa, Gurmai Tamás tartott drogmegelőző előadást. Befejezésül a
védőnők nemek alapján szexuális felvilágosítást tartottak. A pénteki zárónap programja az ételkészítés
volt, melyet Néma-Lakatos Marianna tanárnő vezetett. A tankonyhában egészséges ételek készítése
mellett a gyógytea- és mézkóstolásra is lehetőség
nyílt.

A hét lezárásaként minden osztály 3 fős csapata
egészség-totót töltött ki. Az előadások során felmerülő kérdésekre örömmel és készségesen válaszoltak
a meghívottak. Hajápolás kapcsán Steinkohlné Éva
néni; bőrápolással, bőrproblémákkal Domokosné Bak
Katalin;
életmód
tanácsadással
(paleo–diéta):
Petneházi Szilvia, a dohányzás megelőzésével kapcsolatban Szabóné Gombos Orsolya, drogmegelőzéssel Gurmai Tamás.
A legfittebb osztály az 5-6. évfolyamok között a 6.b.,
a 7-8. évfolyamokból a 7.b, lett.
Kaszai Éva szervező

Takarékossági vetélkedő

Az őszi szünetet követően, november elején
iskolánk a felső tagozatos diákok részére vetélkedőt
szervezett az október 31-i Takarékossági Világnap
alkalmából. A rendezvény célja volt, hogy felhívja a
gyermekek figyelmét arra, hogy otthon, a családi
berkekben mennyi mindennel lehet takarékoskodni,
és felelőssé tegye a gyermekeket a pazarlás abbahagyására, a tárgyak megbecsülésére. A csapatok játékos fordulókon próbálták ki tudásukat úgy, mint a
betűrács, TOTO, labirintus, pénzfelismerés, illetve
ügyességi feladatok teljesítése. Reméljük, sikerült
elérni, hogy a gyermekek a jövőben jobban takarékoskodnak.
Az 5-6. évfolyam győztese az 5. c osztály (Sánta

Boglárka Réka, Szurgent Kimberli, Szekeres Richárd), 2. helyezett a 6. a, 3. az 5. a lett. A 7-8. évfolyam győztese a 7. b osztály (Turbucz Ákos, Marton
Bettina, Szitás Lili Fanni ), 2. a 8. b, 3. a 7. a és 8. a.,
osztály lettek. Az első helyezettek pénztárcát, a második helyezettek tolltartót, a harmadik helyezettek
pedig jegyzetfüzetet kaptak jutalmul.
Horváth Tamás

Értékes befektetés a jövőbe:
páratlan képzési lehetőségek
a tanulni vágyóknak

A magyar kormány csaknem teljes állami támogatású,
példa nélküli kedvezményes felnőttképzési programja keretében 100.000 felnőtt vehet részt idegen nyelvi és informatikai
képzéseken. Különös figyelmet kapnak a munkanélküliek, a
kismamák, a hátrányos helyzetű térségekben élők és a 45 év
felettiek.
A magyar kormány régen felismerte azt, hogy hazánk
boldogulásának záloga a felnőtt lakosság elhelyezkedési esélyeinek növelése – tájékoztatott Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. –
Dolgozni ugyanakkor korszerű ismeretek birtokában lehet. Ennek része az is, hogy a munkavállalók digitális ismeretekkel és
idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek. A magyar kormány
által most útjára indított program azt tűzte zászlajára, hogy az
érdeklődők az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, köztük az idegen nyelvi és a digitális kompetenciákat megszerezzék.
A kormány célja, hogy a tanulási hajlandóság növekedjen a felnőtt lakosság körében és az alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen. A magyar kormány azt szeretné elérni, hogy legalább
100.000 fő csatlakozzon a képzési programokba. A projekt keretében idegen nyelvi és informatikai képzésekre lehet jelentkezni. Ezeken részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki
nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy
hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses
képzésben résztvevők). A projekt kiemelten kezeli a hátrányos
helyzetű térségekben élőket, a munkanélkülieket, a kismamának és a 45 év felettieket, felső korhatár nélkül.
A projekt keretében elnyerhető támogatás maximális
összege 90.000 Ft. A képzésben résztvevők csekély önrészt fizetnek. Az önrész mértéke a hátrányos térségekben élők esetében a képzési díj összegének legalább 2%-a, más esetben legalább 5%-a. A képzésben résztvevők jelen képzési program
megvalósításával egyidejűleg nem vehetnek részt más hazai és/
vagy európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és/vagy
informatikai képzésben.
A támogatás a 2012. december 1-jétől induló és 2014.
augusztus 31-éig befejezett képzéseken résztvevő magánszemélyeknek adható. A program keretében olyan élő idegen nyelvi
és informatikai képzéseken lehet részt venni, melyeket a projektbe befogadott akkreditált képző intézmények hirdetnek
meg. Idegen nyelvből legfeljebb B2 szint megszerzése támogatható. Az IKT 0-1 képzést azoknak hirdetik meg 20-30 órában,
akik most kezdenek ismerkedni az informatika és a számítógép
világával. A többi informatikai képzés keretében alap és középfokú felhasználói ismereteket lehet szerezni.
A TÁMOP 2.1.2. program eredményes megvalósításához 12,4 milliárd Ft Európai Uniós támogatás áll rendelkezésre.
A jelentkezés módjáról, a programról további tájékoztatás
olvasható az alábbi honlapokon:
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-esigazsagugyi-miniszterium/hirek/szazezren-kaphatnaktamogatast-informatikai-es-nyelvi-kepzesekhez.,
és www.tudasodajovod.hu

Erdős Norbert országgyűlési képviselő,
a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja

ÁLLAMPAPÍR, A BIZTONSÁG
A Kormány az államadósság finanszírozására célul tűzte ki a hazai lakosság állampapír állományának növelését.
Az állam biztos pénzügyi partner mindenki számára, ugyanis
az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget.
A Magyar Állampapírok kettős biztonságot nyújtanak, így a
legbiztonságosabb befektetési lehetőségnek számítanak Magyarországon. Az ok egyszerű: lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – értékhatártól függetlenül – teljes körű az állami garancia. Nincs forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Államkincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet. Ha a külföldieknek megéri
magyar állampapírt vásárolni, akkor fontos, hogy a hazai lakosság is úgy gondolja, hogy ez számára is jó befektetési lehetőség. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a belföldi magánszemély részére kifizetett hozam a belföldi jövedelmet
növeli és csökken az ország devizakitettsége. A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen változatos állampapír
kínálatból lehet választani. Mindenki megtalálhatja a számára
megfelelő befektetési lehetőséget attól függően, hogy mennyi
időre szeretné lekötni a pénzét. Az úgynevezett kincstárjegyek
(Diszkont-, Féléves-, Kamatozó Kincstárjegy) két hét és 12
hónap közötti futamidejű, rövid lejáratú állampapírok. Az államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtől 15 évig
is terjedhet, tehát azok részére ideális, akik hosszabb távon
szeretnék biztos helyen tudni a pénzüket.
Kizárólag a Kincstár forgalmazza a rendkívül kedvező, akár évi 9,5 százalékos
hozamot is elérő 3, illetve 5 éves lekötésű Prémium Magyar
Államkötvényt. A hagyományos értékpapír-számlákon kívül
nyithatók adókedvezményre jogosító Tartós befektetési számlák, továbbá az életkezdési támogatás (Babakötvény) befektetésére Start értékpapír-számlák.
Fontos változás 2012. október 1-jétől, hogy ettől az időponttól
kezdődően Start értékpapír-számla csak a Kincstárnál nyitható.
Eddig kizárólag a 2005. december 31. után született gyermek
javára lehetett számlát nyitni, ezt követően a szabályozás lehetővé teszi, hogy a korábban született gyermekeknek is nyitható legyen. Ebben az esetben azonban nincs egyszeri állami
támogatás, és huszonötezer forintot a számla megnyitásakor
be kell fizetni. A számlát nyitóknak azonban így is előnyös az
ily módon történő takarékosság, hiszen évente megkapják a
befizetések 10 százalékát, a maximum 6.000 forint állami támogatást, illetve a gyermek 18 éves koráig a számlán elhelyezett összeg mentes a kamatadó alól.
Fontos kiemelni, hogy a Kincstárban az értékpapírszámlanyitás és a számlavezetés ingyenes, s a készpénzfelvételért sem számítunk fel díjat. Az értékpapírszámla megnyitását követően az ügyfelek kényelmesen, akár otthonról is intézhetik ügyeiket a WebKincstáron (interneten) vagy a
TeleKincstáron (telefonon) keresztül. Az Állampénztári Irodánkat személyesen felkereső ügyfeleket hétfőn, kedden és csütörtökön reggel 08:00 órától 16:00 óráig, szerdánként 18:00
óráig, péntekenként 15:00 óráig, hosszított nyitva tartással
várjuk. Lehetőség van a Kincstár honlapján keresztül előzetes
időpont-foglalásra, melynek köszönhetően várakozás nélkül,
soron kívül intézhetik ügyeiket.
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának Állampénztári Irodája Békéscsaba, Dózsa György út 1. alatt található. Munkatársaink telefonon keresztül is készséggel állnak a
meglévő illetve leendő ügyfelek rendelkezésre: 06-(66)-447344.
Az értékpapírral kapcsolatos általános tudnivalókról, értékpapír
ügyintézésről, elérhetőségekről tájékozódni lehet a Kincstár
honlapján is (www.allamkincstar.gov.hu).
Bízunk benne, hogy egyre többen élnek majd a Kincstár által
kínált megtakarítási lehetőségekkel, és keresik fel Állampénztári Irodáit.

CSAK RÖVIDEN...
December 8-án 127 körösladányi gyermek (35

óvodás, elsős, és másodikos, továbbá 92 harmadikosnyolcadikos), és szüleik vettek részt a Nagy Mikulás-

keresési Akción, amelyet hagyományteremtő jelleggel
szerveztek meg az általános iskola tanárai. A 3 km-en
át kicsit kellemetlen volt a szél, de ez belefért egy
december 8-ába. Ez most nem a természet csodálatáról szólt, ezt nem is lehet ekkora tömegben. Mikuláskeresés ürügyén két órát töltöttek az erdőben, és
anélkül, hogy észrevették volna szaladgáltak 8 km-t :)
Ez pedig ebben a szörnylövöldözős számítógépes világban egy nagyon jó dolog! Képek megtekinthetők
itt: http://t7.hu/07kr
Kiss Károly
Rangos népzenei rendezvénynek adott helyet
december 9-én a körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház. Itt került megrendezésre a Kádár Ferenc Dél-alföldi Népdalénekesek és Népzenei Szólisták
V. Találkozójára. Varga-Sipos Andrea, a Békés Megyei
IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája munkatársa elmondta, bár az
időjárás alaposan megnehezítette a rendezvény lebonyolítását — a Csongrád megyei jelentkezők például
egyáltalán el sem tudtak indulni —, a résztvevők mégis színvonalas produkciót nyújtottak. Az öttagú, dr.
Birinyi József népzenész és népzenekutató által vezetett zsűri is örömmel konstatálta, hogy a népdal és
népzene kategóriában, illetve a három — az általános
iskolai, a középiskolás és a felnőtt — korosztályban
fellépők milyen nívós előadásokkal rukkoltak ki. A Kádár Ferenc-díjat ismét Juhász András érdemelte ki,
ezúttal hegedűvel bemutatott produkciójáért.

3 az 1-ben
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON
Mi helyben vagyunk!

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ
Közérdekű információs lap
Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata
Felelős kiadó:
Kardos Károly polgármester
Felelős szerkesztő: Sipos Imre
muvhaz@korosladany.hu
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház
5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
Telefon/fax: 06-66/474-041
Nyomda: Box Print Kft. Tel.: 06-66/522-910

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Projektcím:
Házi komposztálás népszerűsítése Körösladányban
Projekt azonosító:
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0076
Támogatás összege:
8.583.250,-Ft
Támogatás aránya:
95 %
A bonCaffé noir Kft. a házi komposztálás népszerűsítésére nyert el támogatást az Új Széchenyi Tervben meghirdetett Környezet és Energia Operatív Programban
keretében.
A „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” elnevezésű pályázat segítségével a bonCaffé noir
Kft. 250 db komposztáló ládát osztott ki októberben,
Körösladányban, a családok legnagyobb örömére.
A komposztáló láda ingyenesen került kihelyezésre a
település háztartásaiba, melynek használata környezettudatos hulladékhasznosításra ösztönzi jövőben Körösladány lakóit.
A ládák kiosztása előzetes regisztrációt követően kiscsoportfoglalkozások (12-15 fős) keretei között valósultak meg a kiscsoportos rendezvények, ahol a ládaigénylők bemutatkozott a bonCaffé noir Kft. A résztvevők
megismerhették a pályázati projekt céljait, tájékoztatás
kaptak a komposztláda megfelelő használatáról. Tájékozódhattak a komposztládához való ingyenes hozzájutás feltételeiről, a komposzt hasznosításáról, környezettudatosságról. Az előadás interaktív beszélgetéssel zárult, majd a részvevők aláírták a használati szerződést.
Igény szerint a pályázó gondoskodott a házhozszállításról és üzembe helyezésről is. A cég vezetősége büszke
arra, hogy – e pályázat segítségével körösladányiak
megismerhették a komposztálás fontosságát, melynek
tudatos használatával, nagymértékben hozzájárulhatnak a környezettudatosabb élethez.

Bővebb információ: bonCaffé noir Kft.
7400 Kaposvár, Vasvári u. 1. Tel: 82/510-700

