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Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit

Körösladány Város Önkormányzata
Képviselő-testülete,

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
164. évfordulója alkalmából rendezendő
városi ünnepségre.

közmeghallgatást
tart, melyre minden - közélet iránt érdeklődő körösladányi lakost tisztelettel meghív.

Ideje: 2012. március 15.
(csütörtök) 10.00 óra.
Helye: Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház

Ideje: 2012. március 6. (kedd) 17.00 óra
Helye:
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház nagyterme

Program:
Köszöntőt mond:

Turbucz Zoltán

Előadó: Kardos Károly polgármester

nyugalmazott pedagógus
A Tüköry Lajos Általános Iskola művészeti csoportjai
és a Körösladányi Fülemüle Népdalkör
ünnepköszöntő műsora
Koszorúzás Tüköry Lajos mellszobránál
Mindenkit tisztelettel vár:
Körösladány Város
Önkormányzata

Körösladány Város Képviselő-testülete

Pályázati felhívás
A KÖRÖSLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

L ap sz ám un k t ar ta lm á ból :
- Évfordulók 2012.
- Körösladány MEDOSZ SK

2.

- Új környezetben, komplex
szolgáltatásnyújtás
- Önkormányzati hírek

3.

ismételten pályázati lehetőséget kíván nyújtani,
a szociális tevékenység, nevelés, oktatás,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
sport, közrend,
közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás,
mentés, katasztrófa elhárítás feladatokat folytató
szervezetek, alapítványok támogatására.
A pályázati formanyomtatvány átvehető
a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház irodájában,
(5516. Körösladány Petőfi tér 2.
Telefon: 66/474-041)
A pályázatok benyújtása ugyanott, határideje:
2012. február 29. szerda 15.00 óra

4.

KÖRÖSLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

- A Körösladányi Polgárőrségről
- Évfordulók nyomában

5.

Felhívás településünk nyugdíjasaihoz

- Háromszáz éve települt vissza
véglegesen Körösladány
lakossága

6.

- Tüköry sírjánál 4/1. rész

7.

Közérdekű információk

8.

-

-

Február végén

Tájékoztatjuk településünk nyugdíjasait, hogy
az idei üdülési csekkek február 29-ig igényelhetők.
Nyugdíjasoknál feltétel: 60. évet betöltötte, 2010ben nem kapott üdülési csekket. A pályázat előnyben
részesíti azokat, akiknek a havi nyugdíja 85.000.-Ft
alatt van. Az igényléshez szükséges a 2011 januárjában kapott NYUFI igazolás fénymásolata, adószám és
születési adatok. A határidő rövidsége miatt minél
hamarabb várjuk az érdekelteket személyesen és az
alábbi telefon számon: 06/30-392-8350.
Turbucz Gyuláné
a nyugdíjas klub vezetője

Évfordulók 2012.
945 éve, 1067-ben említi először Körösladány nevét a
krónika.
460 éve, 1552 januárjában protestáns zsinatot tatot tak településünkön.
305 éve, 1707-ben halt meg Nadányi János református lelkész, tanár, polihisztor.
300 éve, 1712-ben települt újjá (véglegesen) Körösladány.
260 éve, 1752-ben a Nadányiak jogilag is elvesztették körösladányi birtokaikat.
245 éve, 1767-ben született (és 150 éve, 1862-ben
halt meg) Czigler Antal építész, aki több körösladányi
középület tervezője és építtetője volt.
240 éve, 1772-ben kezdődött meg a mai református
templom építése.
190 éve, 1822-ben épült fel a körösladányi római katolikus templom.
185 éve, 1827-ben meghalt báró Wenckheim Xavér
Ferencné Rosenfeld Czekélius Karolina, az előző évben felépült Wenckheim-kripta első „lakója”.
165 éve, 1847-ben járt településünkön Gróf Széchenyi István és Petőfi Sándor.
160 éve, 1852-ben Arany János írta meg híres balladáját, A hamis tanú-t.
155 éve, 1857-ben született, és 110 éve, 1902-ben
halt meg Kiss István körösladányi születésű építőművész.
150 éve, 1862-ben született Szentandrási Elek református elemi iskolai néptanító.
145 éve, 1867 őszén megkezdte gyógyító munkáját
Hajnal Albert, a község első állandó orvosa.
140 éve, 1872 nyarán átadták a községházát.
Ugyanezen év szeptember 15-én a körösladányi katolikus templomban kötött házasságot Erkel László
(Erkel Ferenc fia) és Wittmann Mária.
135 éve, 1877-ben született Körösladányban Ferencsik Károly építészmester.
130 éve, 1882-ben született Fehér Lajos esperesplébános, pápai titkos kamarás, tiszteletbeli kanonok, kerületi esperes.
125 éve, 1887-ben nyílt meg Körösladányban a szegények menháza.
120 éve, 1892-ben halt meg Kiss Ferenc gyógyszerész, az első körösladányi patika megalapítója.
Ugyanezen évben született Vitéz gáspataki Gaskó
Béla gyógyszerész.
10 éve, 1902-ben megkezdte működését a falu első
önálló postája.
105 éve, 1907-ben született Dr. Vertán Emil, Körösladány egykori főjegyzője.
100 éve, 1912-ben kezdte megműködését Göbel János és Társai motorhenger-malma.
Ugyancsak ebben az évben készült el a felújított és
megnagyobbított római katolikus templom.
85 éve, 1927-ben kezdődött meg településünkön az
áramszolgáltatás, és ekkor kezdte meg működését
az első mozi.
70 éve, 1942-ben az Oncsán felépült az első 16 téglaház.
50 éve, 1962-ben nyitotta meg kapuit a helyi gimnázium, és elkészültek a Gépállomás összkomfortos
szolgálati lakásai. Ugyanezen évben halt meg Körösladányban Gróf Almásy Imréné Báró Wesselényi Kornélia, az árvízi hős unokája.
35 éve, 1977 decemberében adták át a körösladányi
duzzasztóművet.
5 éve, 2007-ben avatták várossá Körösladányt.
Összeállította: Turbucz Zoltán

Körösladány MEDOSZ SK
A Körösladány MSK labdarúgó szakosztályánál
nagy változások történtek az elmúlt nyáron. Új elnök, új
elnökségi tagok és új játékosok kerültek a csapathoz.
Az ősszel több helyi fiatal is helyet kapott a keretben és
több, meghatározó játékost igazoltak a helyiek mellé.
A megyei bajnokság második osztályának őszi idényét
követően a csapat a 4. helyen áll. A játékosok a környező
települések csapatai ellen helytálltak. A Köröstarcsát
legyőzték, Vésztőn döntetlent értek el, míg Dévaványán
szoros meccsen kaptak ki. A téli szünetet követően
hosszú és kemény alapozást végeztek a játékosok, hogy
tavasszal kirobbanó formában legyenek. Január 23-án
kezdték a felkészülést, és heti 3-4 edzés mellett több
edzőmérkőzést is játszottak. A téli szünetben a játékos
mozgás az utóbbi évekhez képest jóval kisebb volt. Az
átigazolási időszak felénél két távozót és három érkezőt
számolhatunk. Kondoros Tamás külföldön fog dolgozni,
míg Bojti Bence felhagy a futballal. A helyi Madarász
Miklós hosszú sérüléséből épült fel, két játékos Rácz
Gyula és Nagy Mihály pedig Mezőberényből érkezett.
A bajnokság tavaszi rajtja március 10-én lesz, amikor
Mezőkovácsházára utazik a csapat, míg az első hazai
mérkőzés Dévaványával - március 17-én (szombaton)
15.00 órától - igazi rangadónak ígérkezik.
A szurkolókat az is foglalkoztatja, hogy mi a tavaszi cél?
Erre a kérdésre Keresztesi János edző már korábban
válaszolt a csapat honlapján: - „Minden mérkőzésen
nyerni szeretnénk és ha minden összeáll akkor a dobogót
sem tartom elképzelhetetlennek.”
Tájékoztatjuk a szurkolókat, hogy a tavaszi szezonban
két szombat is (március 24. és április 21.) munkanapra
esik, így ezeken a hétvégéken a bajnokság összes mérkőzéseit vasárnap rendezik. A sportkör labdarúgó
szakosztálya a csapat 2012. évi tavaszi, 6 hazai bajnoki
mérkőzésére
szóló
bérletet
bocsát ot t
ki.
A bérlet ára 2.000,-Ft, amely megvásárolható a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban, 2012. március 10-ig.
További információk a Körösladány MSK weboldalán:
www.korosladanymedoszsk.gportal.hu
Baranya Tamás

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

ÚJ KÖRNYEZETBEN,
KOMPLEX SZOLGÁLATÁSNYÚJTÁS
Körösladány Város Önkormányzata 2008-ban nyújtott be pályázatot a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz szociális alapszolgáltatás fejlesztésére, amely a
Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. szám alatti épület felújítására, átalakítására, szociális és gyermekjóléti komplex szolgáltatást nyújtó intézménnyé alakítását foglalta
magába. A régi római katolikus parókia műemlék jellegű
épülete újult meg és nyitva áll a település lakosai előtt.
A beruházáshoz igényelt támogatás 98.558.559,- Ft volt,
amely magába foglalta az épület felújítását, eszközök,
berendezések és gépjármű beszerzését. Az Egyesített
Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2011. november 7-én költözött át az Árpád u. 4.
szám alól a Wencheim Béla u. 1. szám alá, ahol a családgondozók megújult környezetben, kibővített szolgáltatást
nyújtva, magasabb szintű ellátást biztosítva végzik feladatukat.
A jelzőrendszer tagjainak folyamatos kapcsolattartása, összefogása mellett a gyermekek – családok
életvitelét segítő prevenciós (megelőző) tevékenységet
folytat valamennyi szakember: védőnők, orvosok, az óvoda és az iskola ifjúságvédelmi felelőse, az óvoda és iskola
pedagógusai, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok,
gyámhatóság, gyámhivatal, rendőrség, polgárőrség, családgondozók.
A jelenleg rendelkezésre álló szobák, termek lehetőséget
biztosítanak a hatékonyabb munkavégzésre, a rászoruló
gyermekek fejlesztésére, felzárkóztatására, a csellengők
figyelemmel kísérésére, szabadidejük hasznos eltöltésére.
Lehetőség lesz egyéni és csoportos foglalkozások, valamint terápiás programok szervezésére is. Elsődleges célunk a prevenció, a problémák megelőzése, a már kialakult problémák kezelése, megoldása. Többletszolgáltatásként vállaltuk az utcai szociális munkát, a csellengők ellátását, a gyermekek alternatív napközbeni ellátását.
Lesz lehetőség délutáni programok szervezésére, szabadtéri foglalkozásokra, kulturált szabadidős tevékenységek
felügyelet mellett történő biztosítására. Ennek megvalósítása érdekében partnereink: Körösladány Város Önkormányzata, a jelzőrendszer tagjai, a civil szervezetek, a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, önkéntesek, az oktatási – kulturális intézmények munkatársai.
A komplex összefogás és együttműködés tartalma: a születés előtti életvezetési egészségügyi tanácsadások, a korai fejlesztés, a gondozás, az integrált óvodai és iskolai
nevelés-oktatás, a művészeti nevelés, a kulturális programok szervezése. A felnőtt lakosság részére oktatás szervezetése, közvetítése a Munkaügyi Központ és az ÁMKiskola felé.
A korábbi tevékenységeinket ezután is végezzük: esetmegbeszélést, esetkonferenciát, szakmaközi megbeszélést, jelzőrendszeri tanácskozásokat és beszámolókat,
elhelyezési tárgyalásokon való részvételt, módszertani
központtal való kapcsolattartást, eseti gondnoki feladatokat, nyári gyermekétkeztetés szervezését, nyári táboroztatást, adományok közvetítését, közüzemi szolgáltatásokkal való segítő kapcsolatok bonyolítását, rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú, nem foglalkoztatottakkal való kapcsolattartást, különféle ügyintézéseket.
Bízom benne, hogy hatékony és színvonalas szolgáltatást
tudunk nyújtani a szolgálathoz forduló rászoruló egyéneknek és családoknak. Forduljanak bizalommal a családgondozókhoz és a közösségi szociális munkát végző munkatársunkhoz! Az intézmény vezetékes telefonszáma:
06-66-475-125 mobilszáma: 06-30-703-6618
Ombodi Mihályné
intézményvezető

Önkormányzati hírek
Körösladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 14-én tartott ülésén megtárgyalta
és egyhangúlag elfogadta településünk 2012-es költségvetését. Ennek értelmében idén 1.781.566.000,-Ft bevételből gazdálkodhat, hitel felvételét nem tervezi.
Az elfogadott költségvetés 645.356.000,-Ft fejlesztést
tartalmaz. Azok közül legfontosabb a szennyvízelvezetőcsatorna beruházása és a szennyvíz-tisztítótelep felújításának ez évi költségei (302.843.000,-Ft értékben), továbbá a Körösladány-Szeghalom kerékpárút megépítésének
ez évi üteme (185.672.000,-Ft). Az önkormányzat a
szennyvizes projekt 84 %-át, míg a kerékpárút 100 %-át
pályázati úton igényelheti meg. Az éves költségvetés tartalmazza ezeken túl az intézmények működéséhez szükséges bevételeket és kiadásokat, a segélyezéseket, a közmunka költségeit, továbbá a civil szervezetek támogatását is. A város költségvetését független könyvvizsgáló
megvizsgálta és azt végrehajthatónak találta.

(Körösladány város teljes, részletes költségvetése és a
testületi ülések további anyagai megtekinthetők a
www.korosladany.hu honlapon.)

Az ülésen tájékoztató hangzott el a 2012-es évben esedékes víz- és csatornadíjak árairól is. Ezek szerint 2012-ben
városunkban a alábbi díjak érvényesek:
- lakossági
- hatósági
- önkormányzati
-

Vízdijak:

221.82.- Ft/m3
362.75.- Ft/m3
316.51.- Ft/m3

Alapdíjak átmérő szerint:
lakossági 13-20 mm
676.91.- Ft/hónap
nem lakossági 13-20 mm
1.024.89.- Ft/hónap
lakossági 24-40 mm
7.241.54.- Ft/hónap
nem lakossági 24-40 mm
7.241.54.- Ft/hónap
lakossági 50-80 mm
21.113.75.- Ft/hónap
nem lakossági 50-80 mm
21.113.75.- Ft/hónap
lakossági 100-200 mm
34.386.52.- Ft/hónap
nem lakossági 100-200 mm
34.386.52.- Ft/hónap
Csatornadíjak:
lakossági:
462.38,- Ft/m3
hatósági:
741.46,- Ft/m3
önkormányzati:
741.46,- Ft/m3
szippantott szennyvíz:
1.112.19,- Ft/m3 +
tengelyen szállítás költsége.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012-től Körösladány
városában 4 szavazókör működik az alábbi táblázat
szerint:
Sor
sz.
1.
2.
3.
4.

Szavazókör
helye:
Művelődési
Ház
Városi
Óvoda
Városi
Könyvtár
Családsegítő Szolgálat

Címe:

Címek
száma:

Személyek
száma:

Petőfi tér 2.
Arany János
u. 7-9.

556

1.008 fő

625

1.058 fő

Petőfi tér 5.
Wenckheim
Béla u. 1.

520

946 fő

521

965 fő

A választókörök csökkentésére a jogszabályi előírások
és a lakosság számának csökkenése miatt volt szükség.
A későbbiekben tájékoztatni fogjuk a választópolgárokat
a választókörökhöz tartozó utcákról.
Ilyés Lajos sk.
jegyző

FEBRUÁR VÉGÉN
Télutó járt akkor. Az éjszakák még hidegek voltak, a
hajnalok pedig gyenge fagyot szültek. Nappal azonban a közelgő tavasz ígéretét hordozták szét a cinegék, akik így télvégén
nap, mint nap, követelték fűtől, fától a tavasz érkezését, mondván: - Nyitni kék! Nyitni kék! A hóvirág és a mogyoró ki is virágzott hamarosan, de a többség nem törődött a sárga mellényes
madárkákkal, nekik nem dirigálhat akárki. Majd tudják ők, hogy
kell, mint kell, ha eljön az ideje. Reggel ugyan volt egy kis fagy,
de csak úgy tessék-lássék, hiszen mégis csak február van. Mostanra azonban a ragyogó napsütés simogató ereje terült szét a
tájon. A gát tetején egy fácánkakas berzenkedett, illegette magát, díszes tollruháján megcsillant a napfény, és csak immelámmal húzódott félre, amikor a közelébe értem. Pár lépésre
bevárt és csak akkor repült el nagy méltatlankodva, amikor a
pakkjaimat lepakolva a horgászládámra ültem, részben, mert
elfáradtam, részben, mert tanácstalan voltam. Hova menjek, és
főleg mire horgásszak? Hiszen víz volt itt felesen, a Körös, a
Berettyó, a kis és a nagy holtág, mind jó horgászvíznek számit
errefelé, de melyiket válasszam? A csukára már tilalom van, a
süllő pedig napközben bizonytalan, talán keszegezek? Végül a
holtág és a keszegezés mellet döntöttem. A holtág közel volt,
néhány keszeget pedig remélhetőleg tudok majd fogni. Néhány
helyet megmustrálva végül egy napsütötte, szélvédett helyet
választottam. A döntésem egyik nyomós oka pedig egy virágzó
rekettyefűz volt, telistele bársonypuha virágokkal. A botzsákból
egy hatméteres bolognai került elő, tizenkettes monofil zsinór,
vaggler úszó és apró horog alkotta a szerelést, amely - bízom
benne - megfelel majd az ilyenkor még finnyásan csipegető
keszegféléknek. Bekevertem néhány gombócnyi etetőanyagot,
és vagy tizenöt méternyire egymás után bedobáltam őket, majd
a vékony trágyagilisztával felcsalizott szerelék is az etetés helyére pottyant. Csend volt és békesség, csak a víz kékes tükrén
jelezték apró gyűrűcskék a vízivilág ébredését. Hamarosan pedig vendégem érkezett, mégpedig ahonnan legkevésbé vártam,
a levegőből. Egy méhecske szállt a kezemre, láthatóan fáradtan
és békés szándékkal. Bágyadtan forgolódott a tenyeremen,
talán ez volt az idei első útja a telelés óta, rövid pihenő után
pedig elrepült a dolgára. Megfogtam az első halat is egy alig
ujjnyi sügér képében, sőt kisvárta a másodikat, majd a harmadik sügért is. Válaszul növeltem az eresztéket, így a csali a fenékre került. Ezt okosan tettem, mert hamarosan két bő tenyeres dévér és egy vaskos bodorka ficánkolt a haltartó szákban.
Közben a túloldalra is érkezett egy háromfős társaság. Hogy
mifélék, nem tudom, mert takarásban vannak, de hangosak és
jókedvűek, az bizonyos. Nem igazán szeretem a lármát a vízparton, csóváltam is a fejem, de hát mindenki azt csóválja, amije van, nem vagyunk egyformák. Elférnek és talán nem is maradnak sokáig. A három jövevényből az egyik - látom pergetésbe fog, és a beszédből kiderül, hogy egy házaspár és a
kislányuk a vízparti vendégek. Nálam pedig egy karikakeszeg
az, aki szaporítja a szák eddigi szerény tartalmát. Nagy ujjongás
van a túloldalon közben, hiszen alig néhány dobás, és máris
görbült a „szomszéd’’ botja, láthatóan nagy küzdelem zajlott
ott. A családtagok felváltva szörnyűködnek és szurkolnak, én
magam is kíváncsian nézem a fárasztást, bár a bokroktól takarva nem sokat láthatok belőle. Már négy-öt perce folyik a csata,
amikor a hal végre megmutatja magát, kiszaltózik a vízből. Egy
csuka, ami van vagy öt kilós, de akár hat is lehet. Nagy
habrocolás, locsogás a túloldalon, nem látom, de hallom, hogy
parton a csuka, sőt azt is, hogy öt kiló nyolcvan deka. Igazán
szép csuka, én még nem is fogtam ekkorát soha. De még foghatok, egyelőre ugyan csak egy araszos sügér és egy törpeharcsa teszi még változatosabbá az amúgy is vegyes zsákmányt.
Bedobom a maradék három etetőgombócot is, és a horgot is
nagyobbra cserélem, a törpék miatt. Távoli harangszót fúj hoz-

zám a szél, és csak most veszem észre, hogy újra egyedül maradtam. A „szomszédok”úgy eltűntek, mintha itt sem lettek volna. Gondolom, nem akartak halőrrel találkozni, a majd hat kilós
csukára pedig éppen tilalom van, és hát------! Ismerős kiáltások hullnak hozzám a magasból, forgatom is a fejem, épp le
nem esik, amíg végül meglátom a vonuló bíbicek kis csapatát.
Ők azok, akik tavasszal a vándorok közül elsőként térnek meg a
nagy útról. Egy pillantás az úszóra, ami persze nincs sehol, sőt
már a zsinór is feszül. Megemelem a botot, erős rántás a válasz,
majd kirohan a szélvízre, azután bothossznyira úszik el előttem,
sőt kifordul elém. Látom is már, egy csuka, jó másfeles lehet
de, mire felocsúdhatnék, elpattan a tizenkettes zsinór, és viszi a
hal magával az egész szerelést úszóstól, horgostól, mindenestől. A halat nem, de a pávatoll waglert annál inkább sajnálom,
de hát nem csukázni való a tizenkettes zsinór, bármilyen jó minőségű legyen is. Új szerelést állítok össze, már csak a horogkötés van hátra, amikor hallom, hogy valakik diskurálva jönnek
felém a parton. Kész a szerelés, a horog felcsalizva repül a helyére. –Jó napot, sok szerencsét! - köszönnek rám az érkezők.
– Jó napot! - köszönök vissza. Most látom csak, hogy a nagy
csukát fogó család a váratlan vendég. – Van-e már valami? teszi fel a szokásos kérdést az asszonyka.- Hát dicsekedni nem
tudok vele, de akad azért. -Kárász, keszeg?-jön az újabb kérdés. –Ez is, az is—válaszolok mogorván. A kislány közben felfedezi a csupa virág fűzfát. – Apu, nézd milyen szép barkák, vigyünk belőle. –Itt szép az kislányom ahol van állj oda mellé
édesanyáddal csinálok rólatok néhány képet. Tovább megmarad
az, mintha vázába raknánk. Erre a válaszra nem számítottam,
jobban megnézem hát kifélék-mifélék a látogatóim. A szülök
korra olyan „negyvenesek”, a kislány pedig talán tizenegytizenkettő lehet, jóarcúak, mosolygósak mindhárman. Kapásom
van közben, feltolódik, majd felfekszik az úszó, bevágás után
pedig látványosan kihúz oldalra a hal, de érzem, nem igazi komoly ellenállás ez. Hamarosan pedig szákba is kerül a tettes,
egy fél kiló körüli bodorka. – Ó, hát van már itt hal jócskánjelenti ki a menyecske. – Nem akarja eladni? –Ezt, hát nincs ez
két kiló sem, mit akar ezzel a néhány aprósággal? – Nagyon
szeretjük a ropogósra sült halat - válaszol erre a családfő - De
hát láttam, milyen szép csukát fogtak a túloldalon nemrég. Azt
nem szeretik? –Szeretni szeretnénk, de most tilalom van csukára, maga is tudja. – Én??? -Maga, maga, gondolom, nem keszegezne itt, ha csukázni is lehetne. Elképedve fordulok hátra.
Visszaengedte azt a csukát? –Vissza - sóhajt fel. Soha nem fogtam még ekkora halat. Öt kiló nyolcvan volt, tizenhat képet
készítettem róla, nézze meg! Nézem a képeket a digitális gépen, és nem is tudok mit mondani. Végül a kezem nyújtom, és
bemutatkozom. Mosolyogva nyújtja a jobbját ö is. – Sátori Ferenc vagyok Nagyváradról. Vagy negyed órát beszélgetünk
még, de nekik hamarosan indulniuk kell. A hátizsákban találok
egy ócska tasakot és a szák tartalmát beleborítom. Szabadkoznak, ugyan de - Fogadja csak el a csukáért cserébe, kibírják
hazáig, nem lesz semmi bajuk. –Nem hát, nincs még olyan
meleg. – Köszönjük szépen, és ha felénk járna, nézzen be hozzánk feltétlen! Telefonszámot cserélünk, azután úgy búcsúzunk
el, ahogy régi ismerősöknél szokás. Pakolászni kezdek én is,
indulnom kell hamarosan. Így dél körül ereje van már a napnak.
A barkával teli fűzfán tucatnyi méhecske sürgölődik a virágokon. Az újdonsült ismerőseim közben felérnek a gátra, megállnak, integetnek, visszaintek én is, nem a búcsúzásra, sokkal
inkább a majdani találkozásra. Lassan, bandukolva ballagok a
gáton, az út mellett ibolya virágzik, csak néhány tő ugyan, de
én tudom, hogy ők már a tavasz szerény hírnökei, és a tavasz
melegét lelkével is megérzi az ember.
Holóka Demeter Péter

A Körösladányi Polgárőrségről

Évfordulók nyomában

A Körösladányi Polgárőrség 1991. évben alakult. Az
egyesület főbb céljai, feladatai: a településünk formai és morális életéhez alakulva a bűncselekmények
megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, melyek érdekében önkéntes tevékenységet
fejt ki. Rendszeres megelőzési járőrtevékenységet
végez. Elsődleges céljaként tűzte maga elé a lakosság biztonságérzetének fokozását, a körösladányi
lakosság, illetve a helyi vállalkozások sérelmére elkövetett bűncselekmények számának visszaszorítását, besurranásos lopások megakadályozását. Figyelő-, és járőrszolgálat a temető környékén, a lopások
és rongálások megakadályozása érdekében, a közhangulatot jelentősen befolyásoló rongálások (pl.
telefonfülkék, szeméttárolók) megakadályozása, az
elkövetők felderítése érdekében fokozott jelenlét.
Az elmúlt évek során- mint mindenben - az egyesület
életében is különböző változások történtek. 2006ban újjászerveződött, újult erővel; friss, nagyobb
létszámmal látott neki az elé tárulkozó feladatoknak.
A 2011-es évre visszatekintve elmondható, hogy az
egyesület a munkatervében vállalt feladatokat, célkitűzéseket teljesítette. A rendőrséggel, önkormányzattal, postával való együttműködési megállapodás
következtében tagjaink aktívan részt vesznek a
munkában. Néhány példa: a rendőrséggel közös
szolgálat, önkormányzati rendezvényeken való részvétel (koszorúzások, Ladányi napok, stb,). A Henkel
Magyarország Kft. Körösladányi Gyárával több éve
folyamatosan, sikeresen együttműködünk. A vállalkozók telepeit a járőrszolgálatok alkalmával ellenőrizzük. Célul tűztük ki az elkövetkező időkben is,
hogy minél több együttműködési megállapodást kössünk egyesületekkel, magánszemélyekkel, cégekkel,
vállalatokkal, segítve a közbiztonság, a közrend
fenntartását.
A lakosság figyelmét szeretnénk felhívni, hogy értékeikre jobban ügyeljenek! Óvakodjanak a besurranásos tolvajlástól, minden esetben zárják be kapujukat, házukat! Szomszédjainkra figyeljünk, ha idegeneket, idegen járműveket látunk utcánkban nyitott
szemmel járjunk, az autók típusát, színét, rendszámát próbáljuk megjegyezni, ezzel a rendőrség munkáját is elősegíthetjük!
A kerékpárok eltulajdonításának megelőzése érdekében is tehetünk, ha lezárjuk azokat. Amennyiben
megtörtént a baj, minden esetben jelezzék azt a
rendőrség felé. A polgárőrség 2006-2008 között végzett kerékpár-nyilvántartása még él és működik. Ha
a tulajdonosnak nincs meg az igazoló kártyája, de
tudja, hogy kerékpárja szerepel a nyilvántartásunkban, mindenképpen szóljon!
Kérjük mindazon lakosokat, akik úgy érzik, hogy tenni kívánnak a település közbiztonságának javítása
érdekében, támogassák szervezetünket! Hogyan tehetik ezt? A szervezetünk szívesen fogad bárkit tagjai körébe, aki büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött magyar állampolgár és azonosulni tud a szervezet által kitűzött célokkal. Tagdíjunk mindössze 100,
- Ft/hó, melyet elsősorban működésre fordítunk.
Valamennyi adózó előző évi adójának 1%-ának felajánlásával is támogathatja szervezetünket.
/Adószámunk: 18390636-1-04/

245 éve született és 150 éve halt meg CZIGLER ANTAL
uradalmi építész. A Svájcból áttelepült családnak az építész szakmát elsőként elsajátító tagja, a Czigler építészdinasztia megalapítója. Édesapja gazdálkodó birtokos
volt a Délvidéken, Szerém vármegyében. Az ifjú Czigler
II. József uralkodása alatt 1789-ben részt vett az utolsó
török elleni háborúban, Belgrád és Szendrő ostrománál.
E várak bevétele után szülővárosa, Cserevic a katonai
szíjgyártó műhely legénységének felügyeletével bízta
meg. Később Bécsben építészeti tanulmányokat folytatott, ahol építészmesteri jogot szerzett. Ezután Pestre
ment, ahol a Rókus kórháznál másodfelügyelőként nyert
alkalmazást. Az 1801-es nagy gyulai tűzvész után gróf
Wenckheim Ferenc hívására került Gyulára, a leégett
urasági kastély megújítására. Ettől fogva, mint urasági
építőmester hatvan éven át állt a Wenckheim család
szolgálatában. Gyulán házat épített és családot alapított.
A tehetséges fiatalember hamarosan felkapott építész
lett. 1817-ben gróf Wenckheim Ferencet császári szolgálatra Bécsbe rendelték. Ekkor Czigler Antal gróf
Wenckheim József Antal szolgálatába állt Ókígyóson. A
majorság összes épületét és a régi kastélyt is ő építette a
grófék számára. Az építészeten kívül gazdálkodással,
különösen szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozott szívesen. Gabona- és sertéskereskedést is folytatott. 1809
tavaszán Gyulán egy kőre járó szárazmalma és olajtörő
malma is volt.
Hosszú életét lankadatlan szorgalom
és tevékenység jellemezte. Alkotásai időtállónak bizonyultak, munkássága példaadó. Megyénken kívül dolgozott Arad, Bihar és Heves megyében is, ahol számos nyilvános épület, nevezetes lakóház, gazdasági épület, kastély és templom tervezése és építése az ő nevéhez fűződik. Vagyonos ember volt, de szegénységben halt meg.
Vidovich György alispán temettette el. Síremléke az
ókígyósi temetőben áll. A templomépítő Czigler embersége, a szegényeknek nyújtott adományozó készsége,
hite és szorgos élete példaként állhat a ma embere előtt.
Főbb munkái: Gyulán a lovarda, a görögkeleti templom,
a mai Százéves cukrászda, a Szentháromság-kápolna, a
református templom, a Harruckern-Wenckheim-Almási
kastély, a mai Körkövizig-székház, a mai Aranykereszt
fogadó épülete, a Bárdos-híd, az ún. Kis-híd, az egykori
uradalmi Nap-kocsma, az egykori uradalmi tiszttartó lakás és számos polgári ház (pl. a Ladics-ház és a Máriásház). Ókígyóson (1950-től Szabadkígyós) az ó-kastély,
az uradalmi magtár, a Szent Anna kápolna és kripta
(mely utóbbiban gróf Wenckheim József Antal, több családtag és a család francia nevelőnője hamvai nyugszanak
ólomkoporsóban), az uradalmi vincellérház és filagória,
valamint a diadalkapu (amelyet Ferencz József és Erzsébet királyné látogatására emeltek), Békéscsabán az
evangélikus nagytemplom (Czigler legmonumentálisabb
alkotása!), Békésen a református templom és parókia,
valamint az ún. „Nagyház”, Tótkomlóson az evangélikus
lelkészlakás és a presbitériumi iroda (ma a Koppány néprajzi gyűjtemény háza), Mezőberényben a ref. templom
és a Wenckheim-Fejérváry-kastély, Dobozon a református templom és a Wenckheim-vadászkastély, Geszten a
Tisza-kastély, Szeghalmon a most gyönyörűen felújított
Wenckheim-D’Orsay-kastély,
Körösladányban
a
Wenckheim-kastély (1803-13), a római katolikus templom (1822) és a Wenckheim család kriptája (1826).
Források: 1. Magyar életrajzi lexikon
2. Évfordulóink 2012.

Rakovics Henrietta

Turbucz Zoltán

Háromszáz éve települt vissza véglegesen Körösladány lakossága
„Az 1700-as évek elején, amikor Magyarország kivérzett a török hódoltság, a felszabadító harcok pusztításai,
a Rákóczi-féle felkelés véres tragédiája után, negyven
négyzetkilométerenként akadt csak egy falu az országban.
A Duna-Tisza közén, a Kunságban – Győrffy István profeszszor tanúsága szerint – összesen tizenkét falu. Mintha végleg el kellett volna pusztulnunk. Mégis: húsz év múlva Bécs
velencei követe azt jelenti Velencének: érthetetlen, hogy
Magyarország milyen hamar mekkora erőre kapott! Ekkor
épültek azok a hatalmas barokk templomok, amelyek most
is állnak, és amelyek éppúgy tárgyai az idegenforgalmi mutogatásnak, mint a hitéletnek. Ezekben az építők nemzedéke legföljebb az első két padsort ha megtöltötte. Még üresen kongott az épület, de ők a jövőnek építettek. Tudták,
hogy ötven-száz év múlva már nem lesz hely a templomban…” (Részlet Dr. Nemeskürty Istvánnak az Operaházban

2000. január 3-án, a millenniumi év ünnepi nyitóhangversenyén elhangzott beszédéből.)
Ünnepel kisvárosunk. Most emlékezünk végleges
megtelepedésünk 300. évfordulójára. Háromszáz év egy
település életében meghatározó mérföldkő. Van mit ünnepelnünk, van mire emlékeznünk. Ha fellapozzuk a régi krónikákat, kirajzolódik előttünk a XVIII. század első évtize dének dicső krónikája.
Körösladány az évszázadok során többször elnéptelenedett, de lakói mindig visszatértek és élettel töltötték
meg. A török időszak elmúltával nehéz helyzetbe került a
falu. 1703 őszén a garázdálkodó császári erők elől menekülve, elhagyták otthonaikat a ladányiak.
Az 1711-es szatmári békekötés által megteremtett
fegyvernyugvás kedvezően hatott a benépesülésre. A régi
és új száműzöttek lassan visszaszivárogtak arra az elhagyott vidékre, amelyet Karácsony János így jellemez: „Az

A falu földesura a Rákóczi-szabadságharc bukása
után nem tette le a hűségesküt, s ez a Nadányiak teljes
birtokvesztéséhez vezetett. 1720-ban Békés megyét báró
Harruckern János György kapta meg. Ezzel véget ért a
Nadányiak mintegy félezredes birtoklása.
Az 1735-ös Szegedinác Péró-féle parasztfelkelésben már falunkbeliek is részt vettek. A krónika szerint „...a

Péró-féle lázadás után a résztvevők amnesztiában részesültek. Ladányba visszatért: Manassy István, Szabó György,
Szekeres Ferencz, Szabó István, Finta András és Szabó János. Az amnesztia kihirdetése után nem tért vissza: Baksa
György, Oláh András, Szőke János és Vak Mihály
körösladányi lakosok.”

A végső megtelepedés után Körösladány népessége
dinamikus növekedésnek indult, s csak az 1739-40-es szörnyű pestisjárvány idejére esett vissza. (Ekkor a lakosok
csaknem fele, mintegy 220 ember pusztult el.) Éppen 270
éve, 1742-ben meghalt a megye (egyben a falu) földesura,
az akkor már békési főispáni rangra emelkedett báró
Harruckern János György. Ebből az időből való az első bélyegző, KERES NADÁNY FALU PETSÉTI * 1743 * felirattal.
Néhány évvel később a lakosság felépítette az első önálló
református iskola-épületet, amelyben az első tanító Lévai
István volt (1749).
A XVIII. század második felében a fáspusztaiak betelepedése újabb lendületet adott a fejlődésnek. Az 1778 és
1784 között felépített új református templomot 1794-ben
megnagyobbították és tornyot emeltek hozzá. Közben katolikus vallásúak érkeztek a településre, megvetve egy parókia alapjait. (1783-ban kápolnát, három évvel később pedig
plébániát építettek.) A község gyarapodására jellemző,
hogy ezidőtájt épültek meg az első szolgálati lakások, valamint a „serház” és a „pálinkaház”.
A fentieket így summázta Haan Lajos történetíró, az
1870-ben kiadott Békés vármegye hajdana című könyvében: „Körös-Ladányt a XVIII. század elején végképp el-

áldott rónaságokat akkora gaz és dudva lepte be, hogy még
az egykori falvaknak helyeire sem találtak reá, magukat a
templomok romjait is elborította, s a felismerhetetlenségig
befedte a dudva; az egykori határjelek elmosódtak, a fal- pusztította a ráczság. Azonban nem soká hevert düledékeivaknak még a nevei is feledésbe mentek.” Környékünkön ben. Ugyanis a szathmári béke létrejöttével lassan visszaSzeghalom 1711-ben, Békés, Doboz, Gerla, Gyarmat, Öcsöd szállingózott az elszéledt lakosság, úgy hogy már az 1716.
és Vésztő pedig 1715-ig népesedett be.
eszt. öszveírás 42 családot talált itt. Ezek a romokban he1712-ben tele reményekkel ide érkező őseink újra vert templomot kitatarozták és jó soká tartották benne
elfoglalták elhagyott otthonaikat és romos templomukat – szokott isteni szolgálataikat. Számuk bővült az 1750 év
amelynek még állt a szentélye – és művelés alá vették föld- táján ide átköltözött fásiakkal és az 1780 év körül letelejeiket. Ekkor több olyan puszta került a lakott területekhez, pedni kezdett római katholikusokkal.”
amelyek valaha egy-egy középkori falu határai voltak.
A visszatelepülők megjelölték a falu határát, vigyáztak annak épségére, de saját földjeik, portáik határait is
jelölték mezsgyével, olykor sövénnyel. Ezt fontosnak tartották, mert a középkorban olyan törvény volt érvényben,
mely szerint ha a szomszéd elfoglalt egy részt más földterületéből, és azt egy évig és egy napig háborítatlanul birtokolta, jogot formálhatott annak tulajdonára. A lakosság
megtelepülése, a termelőmunka, az élet megindulása sürgetően követelte meg az igazgatási, az adminisztrációs, és
– nem utolsó sorban – az osztályelnyomatást biztosító keretek megszervezését. Ennek jogi alapját biztosította az
1715. évi 92. törvénycikk.
A visszatérők fontos feladatuknak tekintették az
egyház és az oktatás ujjászervezését.
A mintegy húsz református családból álló kis közösség (kb. 100 főnyi református lakosság) – amely sáncokkal
vette körül a falut, a fenyegető hajdúk támadásától tartva –
évről évre gyarapodott, hiszen fokozatosan jöttek elő a
környező ingoványokból az oda menekültek. A vezetéknevük is fennmaradt: Boros, Földi, Hőgye, Kurucz, Létai, Marton, Nemes, Nyíri, Papp, Perec, Simai, Simon, Szabó, Szekeres, Szőke, Szűcs, Tóth és Török nevűek. 1716-ban már
elöljáróságot választottak maguk közül; a pici település
első bírája Török István volt, az esküdtek pedig Marton
István, id. Szabó György, ifj. Szabó György és Szőke Mihály
voltak. A következő évben – amikor már 31 (név szerint is
ismert) család élt a faluban – Pápai András lett az első
jegyző.

A fejlődés újabb bizonyságaként 1805-re elkészült
az uradalmi kastély és a Sebes-Körös első (fa)hídja, 1816ban megindult az oktatás az első katolikus iskolában, 1822ben (egy évvel a fél falut elhamvasztó nagy tűzvész után)
megépült a római katolikus templom, 4 évre rá pedig a
Wenckheimek kriptája.
Az elmúlt 300 év alatt sokszor érték súlyos csapások
Körösladányt. Járványok, lázongások, forradalmak és háborúk tizedelték a lakosságot, tűzvészek és árvizek (1830,
1881, 1919) pusztították el a termést, de a falu – mindezek
ellenére – töretlenül nőtt és erősödött, úgyannyira, hogy
1790 és 1830 között a Sárrét hivatalos központja lett.
Az 1848/49-es szabadságharcban több körösladányi
áldozta életét a hazáért. Az I. világháborúban csaknem 800
családapát vittek el katonának, akik közül 262-en a csatatereken maradtak. A II. világháborúban 162-en estek el és
sokakat vittek hosszú évekre Szibériába, ahonnan kevesen
kerültek haza. Még az 1956-os pesti forradalomnak is voltak vétlen halálos áldozatai községünkből.
Körösladány a történelem viharai során többször
elpusztult, de az élni és dolgozni akaró közösség mindig új
életre keltette. Sok hányatottság után 1712-től kezdve
folyamatosan lakott volt. A miénk az a nem kis felelősség,
hogy városunkat – az elért eredményeket megtartva és
gyarapítva – további sokszor háromszáz évre még szebbé
és még élhetőbbé tegyük a késői utódok számára.
Turbucz Zoltán
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Gondolatok egy közelmúltbeli palermói
kirándulás kapcsán
Írta: Dr. Rossi Nagy Gabriella
Szicília – melynek szigetét a jellegzetes háromszög formája miatt „Trinacriá”-nak is hívták – az ókorban már meghatározó művelődési szerepet töltött be.
A középkorban ismét nemzetközi kulturális központtá
vált, később pedig a barokk stílus korszaka hozott különös lendületet a számára. Nem véletlenül jegyezte föl
az első olaszföldi útja alkalmával, 1787. április 13-án,
a nyugati kultúra gyökereit kutató Goethe, palermói
látogatása alkalmával: „Szicíliát látni kell, hogy az em-

bernek elképzelése legyen Itáliáról. Szicíliában van a
lényeg, a kulcskérdés elásva.”

Talán ez is vezérelhette Giuseppe Garibaldit,
hogy az általa vezetett Il Mille, azaz az Ezrek marsalai
partraszállása, majd Palermo elfoglalása után elsőként
1860-ban Szicíliát csatolta a szárd–piemonti királysághoz, amely a kezdeti lépését jelentette annak az útnak,
ami aztán az egyesített Olaszország megteremtéséhez
vezetett 1861-ben.
Míg a palermói és cataniai színházak műsora hazafias érzelmeket sugárzó darabokkal volt átitatva,
ezzel szinte egy időben a nagy földbirtokosok és a szárnyát bontó maffia vezetői mind több pozícióhoz és egyre nagyobb befolyáshoz jutottak. Az apró részletekig
jól szervezett hatalmi csoportosulás Szicília szinte
egész gazdasági életét a markában tartotta, túlélve a
Mussolini alatti nehéz időket és a legkülönfélébb állami
beavatkozásokat.
Valójában azonban nem egy maffiával állunk
szemben, hanem maffiákkal, amelyek más-más tartományokban fejtik ki tevékenységüket. Így beszélhetünk a legjelentősebb szicíliai maffiáról, a Cosa
Nostráról, aminek magyar jelentése: a ’mi ügyünk’, a
’mi dolgunk’. Nápolyban fészkel a Camorra, míg
Calabriában
a
’tiszteletre
méltó
társaság’,
a
’Ndrangheta, Pugliában a Sacra Corona Unita, azaz az
’Egyesült Szent Korona’ működik, amelyek azonban
csak a jéghegy csúcsát jelentik.
Végül is éppen a maffia, a korrupció, valamint
a bürokrácia labirintusa miatt sohasem lehetett teljes
egészében hozzákapcsolni Szicíliát, illetve Dél-Itáliát
egy átfogó olasz nemzeti felzárkóztató fejlődéshez.
Ehhez nagymértékben járult hozzá az is, hogy a déli
részek fejlesztésére alapított bank, a Mezzogiorno sem
az arra érdemeseknek adott kölcsönt vagy vissza nem
térítendő állami támogatást.
Mindez oda vezetett, hogy Dél-Itáliában mára a
politika történelmi mélypontra süllyedt. Olaszország
1970-es évek alatti, Andreotti miniszterelnök fémjelezte korszakában Szicília a kereszténydemokrácia hűbérbirtokává vált. Elég volt ismerni vagy jóban lenni néhány befolyásos helyi hatalmassággal, rajtuk keresztül
biztosítani tudták a szavazók voksait. Igaz ez a nagyüzemekre is, ugyanis némi ipari vállalkozással lehet
találkozni a nagyobb városokban vagy azok mellett, ám
a nagy többség számára maradt a munkanélküliség,
avagy az emigráció fájdalmas kenyere.
Az utóbbi időkben az olasz hatóságoknak sikerült
többéves vagy akár több évtizedes bujkálás után elfogni számos vezető maffiózót és vagyonukat az állam
javára elkobozni. Így például a Cosa Nostra egyik,
hosszú éveken át keresett vezére volt az 1962-ben született Messina di Denaro, akinek számláján nem egykét gyilkosság szerepel; áldozataiból egy temetőt lehetne megtölteni.
Jómagam már évek óta terveztem, hogy elláto-

gatok Palermóba, ám ahogy az életben szokott lenni,
mindig közbejött valami, ami miatt későbbre kellett
halasztanom az utazást. Bár még nem jártam ott, de
számomra a városnak volt egy titkos kisugárzása, ami
fölkeltette a kíváncsiságomat, s arra ösztönzött, hogy
megismerjem, fölfedezzem.
Palermo elsősorban Tüköry Lajos miatt vonzott.
Az a fiatalember, aki a Békés megyei Körösladányban
született. Most, 2011-ben, amikor a 150. születésnapját ünnepelte Olaszország, végre eljuthattam a sírjához. Még a 18. évét sem töltötte be, amikor beállt 1848
-ban a nemzetőrök közé, majd Bem seregébe.
A
szabadságharc leverése után, 1849-ben árkon-bokron
kellett menekülnie a Habsburgok leszámoló gonoszsága miatt. Sok más hazafihoz hasonlóan így jutott Törökországba. A törökök becsületére váljon, hogy nem
adták ki a magyar emigránsokat sem az osztrákoknak,
sem az oroszoknak. Bécs ugyan több alkalommal amnesztiát ígért a honvágytól szenvedő magyar menekülteknek, ám a legtöbb esetben csak a bosszúvágyról és
tőrbecsalásról volt szó.
Ezt tudva-érezve, sokakhoz hasonlóan Tüköry
sem tért haza, s vállalt katonai szolgálatot a török hadseregben. Tíz évet töltött így el, de az itáliai emigráció
hívó szavára egyből az olasz föld felé vette útját. Belépett a Magyar Légióba, majd Garibaldi híres Ezrei sorába, hogy részesévé váljon Itália egyesítésnek. Bízva
abban, hogy az Olaszország megteremtéséért vívott
harcok befejezése után, Garibaldi vezetésével bevonulhatnak Magyarországra és felszabadítják sokat szenvedett hazájukat is. Az egyszerű magyarok is várták otthon Garibaldit, hogy „csárdás kiskalapjával”, Kossuth
oldalán végre megérkezzen.
Ma már tudjuk, ez csak ábránd maradt. A nemzetközi erőviszonyok alakulása következtében Magyarország számára nem maradt más kiút, mint a kiegyezés. Tüköry pedig haza sem térhetett. A Marsalánál
partra szállt garibaldisták előőrsének parancsnokaként,
Palermo bevételénél, a Termini kapu közelében súlyosan megsebesült. A bal combját átlőtte egy golyó, amikor rá és a szicíliai népfelkelőkkel kiegészített egységére puskatüzet zúdítottak a Bourbon-katonák.
A sérült ifjú főtisztet San Lorenzo herceg kórházzá alakított palotájába szállították. Sajnos, hamarosan
kiderült, hogy Tüköry lábát amputálni kell. Először hallani sem akart erről, hisz mit érhet egy fiatalember, egy
katona élete fél lábon sántikálva. Hamarosan azonban
belátta: nincs más választás. A szemtanúk visszaemlékezése szerint zokszó nélkül tűrte a műtétet, ami az
akkori körülmények között, az érzéstelenítés hiányában meglehetősen fájdalmas lehetett. A sebe azonban
elfertőződött, ami magas lázzal járt. Ezt ő a palermói
nyári melegnek tudta be. Valójában azonban gázgangréna, vagy más néven sercegő üszök okozhatta, ami
igen gyakran lépett fel a földdel szennyezett, roncsolt
sérülések alkalmával, tragikus végkimenetellel.
Tüköry még harminc éves sem volt, amikor meghalt. Tiszteletére Garibaldi és Palermo népe nagy temetést rendezett. A Via Maqueda barikádokkal elsáncolt
főutcáján haladt a menet a San Antonio temploma felé,
melynek sírkertjében hantolták el. Fél évszázadig nyugodt ott, amikor halálának 50. évfordulóján a hamvait
ünnepélyes keretek között a San Domenico templom
panteonjában helyezték el végső nyugalomra.
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.

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 7-15 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
Rendőrség (Szeghalom): 66/371-555
Ügyeletes rendőr (Körösladány):
06/30-633-71-98,
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás):
06/80-820-141 vagy 06-40/822-000
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

Körösladányról szóló kiadványok:
- Kiszely Jánosné:
Körösladányi fehérhímzések (1.000,- Ft)
- D. Nagy András: A Wenckheim család
és leszármazottai (600,-Ft)
- Dr. Asztalos Miklós:
A körösladányi árvízi napok (600,- Ft)
- Kazinczy István:
Nadányiak és Körösladány
a reformáció idején (600,- Ft)
- Kazinczy István: Nadány (2.000,-Ft)
- Papp Lajos: Közterületek nevének eredete
Körösladányban (1.600,-Ft)
- Kazinczy István: Körösladány szülötte:
Tüköry Lajos (2.000,-Ft)
A kiadványok megvásárolhatók
a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban
és a Helytörténeti Gyűjtemények Házában.
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