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Tisztelt Körösladányiak, tisztelt elszármazottak, kedves barátaink!
Immár 17. alkalom, hogy július elsô teljes hétvégéje a körösladányiak ünnepe. Az ekkor megtartásra kerülô
Körösladányi Napok településünk legnagyobb rendezvényeként lehetôséget ad a helyiek és az elszármazottak találkozására, a beszélgetésre, az önfeledt szórakozásra. Azt hiszem, ez
mindannyiunkra ráfér, mindhárom dologból erôt meríthetünk
a következô idôszakra is.
A barátokkal, ismerôsökkel való találkozáskor természetes,
hogy szóba kerülnek az elmúlt idôszak történései és a közelebbi-távolabbi jövô tervei. Most röviden, kisvárosi szinten ezt
én is megteszem. Amikor eredményeinket és lehetôségeinket
számba vesszük nem feledhetjük el, honnan indultunk, hol tartunk, és milyen további terveket tûzünk, tûzhetünk magunk
elé. A honnan érkezést jól mutatja az a kiállítás, amely a Helytörténeti Gyûjtemények Házában várja látogatóit. Az, hogy hol
tartunk, reméljük mind a település polgárai, mind a vendégeink jó néven fogadják, a további terveink pedig már évek óta
változatlanok.
Úgy érzem, a legutóbbi találkozásunk óta – a nem könnyû
gazdasági körülmények ellenére - eredményeket tudhatunk
magunkénak. Intézményeink az elvárásoknak megfelelôen
mûködnek. Folytatódott a városközpont és középületeink
felújítása, új mûfüves kispályával és új épületekkel, gazdálkodásra alkalmas teleppel gazdagodtunk. Évek óta készülünk a
rövidesen megkezdôdô szennyvízelvezetô rendszer 2., befejezô
szakaszának munkálataira. Az önkormányzatiságunk legnagyobb beruházásának várható, 2014-es befejezése után településünkön teljes lesz a szennyvízelvezetô rendszer. Rövidesen
megkezdôdhet a régen várt Szeghalom-Körösladány közötti
kerékpárút építése. Jó esélyünk van arra, hogy a szabadtéri
színpad, a sörkert és környezete megújulásával városközpontunk teljesen megszépül.
Természetesen gondjaink is bôven vannak. Nem titkoljuk,
hogy az ország jelenlegi gazdasági nehézségeiben mi is osztozunk. Kevés a munkahely, sok a munkanélküliek, az alacsony
keresetûek száma. Egyre több a halmozottan hátrányos helyzetû,
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nehéz sorsú, elkeseredett lakostársunk. A nehéz sorsúak figyelemmel kísérése és támogatása jelentôs feladatot és költséget
jelent. Sok, elsôsorban fiatal, településünktôl távol, esetleg
külföldön kényszerül keresni boldogulását. Figyelmeztetô adat
valamennyiünk számára, hogy az elmúlt egy évben településünkön az újszülöttek száma a harminc fôt sem érte el. Mindezek
ellenére városi szinten eredményesen gazdálkodtunk. A tavalyi
évben az 1,6 milliárd forintos költségvetésünk minden negyedik forintját fejlesztésre fordíthattuk.
Mi, körösladányiak ez évben ünnepeljük hétezer éve lakott
településünk végleges megtelepedésének 300. évfordulóját.
Sütô András szerint „önmagát becsüli meg minden nemzedék
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdôdött.” A
jeles évfordulóra éves programsorozattal emlékezünk, melynek
fontos eseménye a 17. Körösladányi Napok. Az a rendezvény,
melyet bár az idén a korábbinál szerényebb költségvetésbôl
rendezünk, de amelyre változatlanul jó szívvel és szeretettel
várjuk Önöket. Hálásak vagyunk, és köszöntünket és fejezzük
ki mindazoknak, akik a mindennapokban sokat tettek és tesznek Körösladányért. Külön köszöntöm azokat, akik a legjobbak
közül is kiválóként Körösladány város kitüntetéseiben részesülnek. Kijelenthetjük, hogy a helyi civil szervezetek és azok tagjainak munkája nélkül kevesebb eredményt tudnánk felmutatni.
Köszönöm a Körösladányból elszármazott Papp Gyula által
kezdeményezett és elkészített életfát, amit a rendezvényünk
keretében avatunk. Köszönjük mindazoknak, akik városunk
legnagyobb kulturális rendezvényén részt vesznek, és azoknak
akik nemcsak az ünnepkor, hanem a hétköznapokban is figyelemmel kísérik életünket és lehetôségeikhez mérten segítik
Körösladányt.
Remélem, a 17. Körösladányi Napok programjai között
mindenki talál kedvére valót, amihez kellemes, tartalmasan eltöltött idôt és jó szórakozást kívánok.
Barátsággal:
Kardos Károly, polgármester

Iskolai hírek
Május 10-én a Dr. Asztalos Miklós Mûvelôdési Házban került
megrendezésre az a történelmi tanulmányi verseny, melyen hét
általános iskola diákjai mérték össze tudásukat. (Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvû (Békéscsaba), Kossuth Lajos (Füzesgyarmat),
II. Rákóczi Ferenc (Bucsa), Ványai Ambrus (Dévaványa),
Benka Gyula Evangélikus (Szarvas), Tildy Zoltán (Szeghalom)
és a Tüköry Lajos (Körösladány). A verseny az 5., 6., 7. és 8.
évfolyamon egyszerre zajlott. Minden korosztályban hét, 3 fôs
csapat küzdött a legjobb helyezésért. A Tükörys gyerekek 5. és
6. osztályos csapata is az elsô helyezést érte el, míg a 8. osztályosok szoros küzdelemben harmadikok lettek. A hetedikesek alig
maradtak le a dobogóról. A helyezettek az oklevél mellé egy-egy
szép, történelmi témájú könyvet kaptak. A legjobb csapatnak járó
címért nagy csata folyt a bucsai és a körösladányi tanulók között.
Végül Bucsa gyôzött, így ôk ôrizhetik egy évig a vándorkupát.
(Versenyzô diákjaink:
5. oszt. Baliga Márk, Keresztesi Márk, Lánczi Máté 6. oszt.
Blezsán György, Kovács Dániel, Szûcs Vanda 7. oszt. Hôgye Mariann, Nagy Bernadett, Tóth Sarolta 8. oszt. Beinschródt Tibor
Márk, Domokos Attila Imre, Szatmári Tamás.)
Körösladány végleges megtelepedésének 300. évfordulója alkalmából rendezett iskolai vetélkedô gyôzteseiként a 2.a, a
4.c, a 6.a és a 7.b osztály csapataival május 23-án a gyulai várba látogathattunk el. A tárlatvezetô a vármúzeum minden egyes
termén végigvezetett bennünket. Sok új ismerettel gyarapodott
eddigi történelmi tudásunk. Nagyon izgultunk, amikor a keskeny csigalépcsôn felmentünk a vár legmagasabb fokára, ahonnan gyönyörû volt a kilátás. Majd kisvonatra ültünk, és a város
nevezetességeivel ismerkedtünk meg. A kirándulás fáradalmait a
százéves cukrászdában pihentük ki.
Nagyon szépen köszönjük ezt a jutalom utat Körösladány város Önkormányzatának. A kirándulók nevében: Barta Niki, 6.a
osztály. A Körösladányi Általános Mûvelôdési Központ gyermek
képzômûvészeti pályázatot hirdetett meg „Mit láthatott egy bíbic
1712-ben a településünkön?” címmel. A díjátadásra a Helytörténeti Gyûjtemények. Házában került sor, ahol egyben kiállítás is
nyílt a díjazott alkotásokból.
Díjazottak: I. korcsoport: Nagy Adria Vanda elsô, Sánta Zoltán második, Mikó Attila és Kamuti Anna harmadik helyezett. II.
korcsoport: Molnár Liliána harmadik helyezett. III. korcsoport:
Fekete Anett elsô, Cseh Eliza második, Fábián István harmadik
helyezett.
IV. korcsoport: Tóth Alexa és Kozák Emese elsô, Kozák Júlia
második, Szitás Lili harmadik helyezett. (A tárlat szervesen kapcsolódik ahhoz az „Új honfoglalás” címmel látható kiállításhoz,
amely Körösladány végleges megtelepedésének 300. évfordulója
alkalmából nyílt meg a közelmúltban, s mind természetföldrajzi,
mind néprajzi és mûvelôdéstörténeti szempontból tárja a nézôk
elé településünk XVIII. századi múltját: a végleges megtelepedéstôl
egészen a járási központtá válásig.) Körösladányban az idén május 25-én került megrendezésre az Általános Mûvelôdési Központ által szervezett városi gyermeknap. Az ÁMK pedagógusai
és dolgozói érdekes, színes programokkal várták az óvodás és
általános iskolás gyerekeket. A rendezvény közös reggeli tornával
indult, majd a gyerekek kézmûves foglalkozásokon próbálhatták
ki kreativitásukat. Voltak ügyességi játékok, arc- és csillámfestés,
sportprogramok. Nagy sikert aratott a gyerekeknek készített palacsinta és a kemencében sült kenyérlángos is.
Köszönet mindazoknak, akik anyagilag vagy munkájukkal támogatták a gyermeknap sikeres lebonyolítását!

Körösladány 2012. évi
kitüntetései
Körösladány város Önkormányzat Képviselôtestülete 95/2012./
IV.25/. számú határozatában az alábbi városi kitüntetéseket
adományozta:

Körösladány Posztumusz Díszpolgára
Fehér Lajos, esperes-plébános
Körösladány Díszpolgára:
Dr. Kovács György Zoltán, háziorvos
Elismerô Oklevél:
Tóth Ferencné, (Rákóczi út 29.)
Elismerô Oklevél:
Gálfi László, kisiparos.

A kitüntetések kihirdetésére és azok átadására a 17.
Körösladányi Napok keretében tartandó ünnepi képviselôtestületi ülésen kerül sor.

Körösladány történelmi címerének fotója.
(A címer a többi, Békés megyei település címerével
együtt a gyulai, volt megyeház dísztermének mennyezetét
díszíti.)
(Fotó: Bagyinszki Zoltán)
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Archív képek Körösladányról
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Sok sikert kívánva, szeretettel búcsúzunk a
Körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola ballagóitól

A ballagó végzôseink névsora
8.a osztály

Osztályfônök: Szabóné Gombos
Orsolya
Névsor: Ág Bettina, Balla Gábor,
Tibor, Balogh Veronika, Beinschródt
Tibor Márk, Békési István Patrik,
Bíró Attila, Burai Zsolt, Domokos
Attila Imre, Faragó Attila, Ferenczi
László, Kokavecz Bettina Kitti,
Komróczki Richárd, Kovács Ilona,
Makra Anett, Matei Angelika, Papp
Dániel, Rakovics Réka, Szarka Emese, Szatmári Fanni Szimonetta, Szatmári Gergô, Szatmári Péter, Szatmári Tamás, Tasi Dániel, Tasi Krisztián,
Vincze Krisztián.
(A képrôl hiányzik Kántor Máté)
8.B osztály

Osztályfônök: Horváth Zoltánné
Névsor: Babecz Dominika, Bak
Imre, Balogh Tünde, Bordás Klára,
Burai Nikoletta,
Dorszki Márk István, Fodor Sándor, Földi Attila, Gál Roland, Hegyesi
Sándor, Homoki Krisztián, Kántor
László, Kobela Ákos, Komróczki
Gergô, Kórász Miklós, Kuklis András,
Ladányi Gyula,Matyi Veronika, Mészáros Richárd, Oncsik Tünde,Papp
Boglárka, Szabó Alexandra, Szatmári
Attila Balázs,Szûcs Tamás,Tóth Alexandra, Túri Balázs.
(A képrôl hiányzik Nagy Ramóna)

8.E osztály:

Osztályfônök: Sántáné Tóth Éva
Névsor: Both Anasztázia, Burai
Géza Richárd, Somogyi Dániel Zoltán, Tasi Anita

(Fotók: Szabó László)
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„Puszta föld ez, ahol most járok …”
Újabb kerek évfordulóhoz érkeztünk: 165 évvel ezelôtt, 1847. június
10-én utazott keresztül községünkön az Alföld szerelmese, a szabadságharc költôje, Petôfi Sándor. A Kis-Sárrét vidékének akkori útviszonyairól
a leghívebb képet az ô verseibôl és leveleibôl kapunk. A lánglelkû poéta
Nagyszalontáról, Arany Jánostól jött, és Pestre igyekezett. Útjának nagy
részét vízen tette meg. Ha mégis szekérre kellett kényszerülnie, az a poklok pokla volt. Túljutva a ladányi és gyomai utak megpróbáltatásain, keserves élményeirôl így ír „Utazás az Alföldön” címû költeményében:
„Minô az út! … De vajon út ez?
Vagy fekete kovász talán?
Mely ha kisül, leszen belôle
Kenyér az ördög asztalán.
Ne dögönyözze kend csikóit,
Ne dögönyözze kend, kocsis,
Felérünk Pestre, ott leszünk tán
Már az ítéletnapon is. …”

A kastély (gróf Lamberg Ladislaja akvarellje 1881)

Levelében ezt írja: „…. annyi sár ragadt a kerekekre, hogy a szó legszentebb értelmében, minden száz lépésben meg kellett állnunk, és levasvillázni a küllôrôl a gáncsoskodó fekete írós-vajat.”
Körösladányban írta e költeményt:
„Puszta föld ez, ahol most járok,
Istenért sem látni virágot.
Rajta bokor sincsen, ahol a
Fülemile madár szólana.
Az este is felhôs, fekete,
Nincs a csillagoknak híre se’ …
Hogy jutottál mégis eszembe,
Barna kislyány, szívem szerelme?
Eszembe jutottál, édesem,
És most már úgy tetszik énnekem,
Mintha itten a szomszédomba’
Fülemile-madár szólana,
S mintha virágok közt ballagnék,
S csupamerô csillag voln’ az ég!
A versbôl kitûnik, hogy Petôfi nem valami jó kedvvel utazott községünkön keresztül. A fennmaradt szóbeszéd szerint nem volt megelégedve
a ladányi borral sem, amit az ütöttkopott vén csárdában, a Bagolyvárban
kapott. (A valószínûleg a mai Dózsa György utca elején állott egykori
kocsmából késôbb iskola lett, amelynek romjai még az 1950-es években
láthatók voltak.) A monda szerint Petôfi a füstös gerendára írt fel néhány
verssort. Ez nem dicsérte a ladányi vendégfogadó jó hírét, ezért állítólag
hamar le is meszelték. Így mesélték ezt a legendát a régi öregek.
A költô így ír errôl az útjáról az 1847. június 25-én kelt és Kerényi
Frigyesnek címzett útirajzában: „…négynapi utam az Alföldön úgy meghányt, mintha a világot utaztam volna körül. Nedves idôben nyakig gázol
a ló az út sarában, megfeneklett benne a szekér. Száraz idôben a felvágott sár olyan rögökben maradt meg, hogy majd széthullott rajta a fakó
szekér.” A helybéli fogadósról sem nyilatkozott valami hízelgôen Petôfi.
Valószínûleg panasza lehetett a kiszolgálást illetôen, mert a fent nevezett
„Útirajzok”-ban – többek között – ezt írja: „…Ha az Alföldön utazik az
ember, a sáron kívül még a kocsmárosokkal is meggyül a baja. Klasszikus
nép a magyar kocsmáros, barátom! Fizetned kell, hogy szóljon hozzád
egykét szót, enni pedig fizetésért sem ád. Nem a. Ha kérsz tôle valamit,
azt mondja, hogy nincs, vagy hogy ô biz’ ezért nem rak tüzet. Így jártam
Bihar megye(!) két helységében, Okányban és Kôrös-Ladányon.”
A kellemetlen úti élmények ellenére büszke lehet Körösladány népe
arra, hogy legnagyobb nemzeti költônk itt írta szerelmi költészetének
egyik szép gyöngyszemét. Erre emlékezünk ezekben a napokban.
Turbucz Zoltán
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Körösladányi sörház és sziget (Than Mór 1849)

Tüköry sírjánál 4/3. rész
Gondolatok egy közelmúltbeli palermói kirándulás kapcsán
Írta: Dr. Rossi Nagy Gabriella
A Normann Palotában – amelynek külön ékessége a Szent
Péternek szentelt kápolnája – napjainkban a szicíliai tartomány
parlamentje ülésezik. A története egyébként megérne egy misét.
Az utcai könyvárusnál rábukkantam egy Szicíliáról szóló, magyar nyelvû útikönyvre, amit „Hoongarian book”-ként 5 euróért ajánlottak számomra. Egy francia, valószínûleg Palermóban
letelepedett hölgy pedig szintén 5 euróért vállalt tárlatvezetést.
Ha valakinek kedve szottyan, megtekintheti a közelben található kapucinusok temploma és kolostora katakombáiban
elhelyezett, mintegy 8000 mumifikálódott holttestet. Ezek
között néhány álló, némelyik ülô, a többi fekvô helyzetben
nyugszik. A rajtuk lévô ruházatot idônként újra cserélik a hozzátartozók, akik megengedhették maguknak elhunyt szeretteik nem kevés pénzbe kerülô bebalzsamozását. Ez a szokás a
XVII-XIX. században terjedt át Spanyolországból Itáliába.
A Tüköry korzó végén áll a San
Antonio templom. Az utca felôli,
ráccsal elkülönített falán 2008 óta
egy újabb magyar és olasz nyelvû
emléktábla emlékezik meg Tüköry
Lajosról, akinek hamvai félévszázadig nyugodtak a templomkert egy
nemesi sírboltjában, amit már a temetéskor is ideiglenesnek
szántak. Az egyház kovácsoltvas kerítésén vettem észre egy húsz
centiméter körüli, mára már kifakult nemzeti színû szalagot.
Valószínûleg egy erre járó névtelen honfitársunk helyezte oda.
Ô bizonyára nem ünnepélyes keretek között, a forgalmat leállítva, reflektorfényben tette oda a megemlékezés trikolórját,
hanem a kis darab szalagot egyszerûen elôhúzhatta a zsebébôl,
hogy - mint egy darabot a szívébôl - odakösse a rácsra.
A templomban néhány szót váltottam az ottani fiatal plébánossal, ám ô nem tudott arra a kérdésemre válaszolni, hogy
pontosan hol is temették el eredetileg a körösladányi ifjút.
Egyébként a páduai Szent Antalnak szentelt templom rövid
leírásában sem szerepel Tüköry neve. A templomhoz tartozó
kolostor épületét különben kaszárnyának is használták az egyházi rendek 1866-os feloszlatása után. Föltételezésem szerint
Garibaldi az 1860-as partraszállása után, Palermo elfoglalását követôen, a kolostor épületét is raktárként, hadi célokra használhatták, hisz roppant közel fekszik a tengerparthoz,
amibôl adódhatott stratégiai fontossága. Végül megkértem a
plébánost, hogy az általam hozott magyar zászlót arra alkalmas helyre tegye ki.
Szerencsémre a szálláshelyemhez közel estek a Tüköry emlékhelyek. Az egyik reggel már 9 órára a San Domenico térre értem. Az itt található, hasonló nevet viselô, barokk stílusú
templomban, amit panteonnak is hívnak, az olasz történelem,
fôleg a risorgimento, azaz az újjászervezôdés hôsei nyugszanak,
köztük Tüköry Lajossal. A hamvait a halálának 50. évfordulóján
exhumálták, és ünnepélyes keretek között helyezték a templom
oltárának bal oldali, limai Santa Rosának szentelt kápolnájában
lévô díszsírhelyébe. A nyughelyét minden segítség nélkül, önállóan kívántam megkeresni. Nem kértem senkitôl segítséget,
amit nem is kellett, mert hamarosan megpillantottam egy nemzeti szalagot. Lassan, tiszteletteljesen odaléptem a kis kápolnán
belüli sírhoz, amit egy kisméretû, díszes rács zár el.
A korai idôpont miatt alig voltak a templomban, ahol végül egy szimpatikus, 40 év körüli „fiatalemberre” figyeltem föl.
Róla úgy véltem, ott teljesíthet szolgálatot. Nem tévedtem. A

kérésemre kinyitotta a díszrácsot, hogy elhelyezhessem a virágomat és kokárdámat. Még le is fényképezett. Közben alaposabban
megnéztem a „útbaigazító”, nemzetiszínû szalagos kis koszorút,
amit a fölirata szerint egy csoport Tokajhegyaljáról hozott.
– „Milyen boldog lesz a plébános úr, hogy Tükörynek magyar látogatója van!” – mondta az újdonsült kísérôm, akirôl
az is kiderült, hogy Sri Lankából származik és Palermóban lelt
otthonra. Igazán jól esett, hogy a kalauzom el tudta helyezni
hazánkat a térképen, nem cserélve föl Budapestet Bukaresttel, Béccsel vagy Moszkvával. Azt is megtudtam, hogy minden
év november 1-jén díszegyenruhás katonák állnak néhány
perces ôrséget a sírok, így Tüköry sírja elôtt is.
Rövidesen megérkezett a plébános úr is. A 70 év körüli idôs
úr kedvesen üdvözölt, majd el is beszélgetett velem. Visszaemlékezett egy 95 éves korában meghalt palermói emberre,
akit a sors szeszélye vezérelt Magyarországra. Az elsô világháború idején esett hadifogságba, onnan került egy magyar
családhoz, ahol kertészkedett. A munkáját jól végezte, még a
nyelvünket is megtanulta. Nagyon meg voltak vele elégedve
és kölcsönösen kerültek jó viszonyba. A viszszatérése után a
palermói San Domenico templomban teljesített szolgálatot,
ahol az odalátogató hazánkfiainak mindig magyarul mondta
el Tüköry Lajos élettörténetét. Így Tüköry kapcsán megismerhettem egy olasz, Mariano Vitellaro sorsát is. Ugyan soha
nem futottak össze, nem is találkozhattak, de a történetük
mégis keresztezte egymást.
A Biblioteca comunale Casa Professa nevû könyvtárban keresgélve bukkantam rá egy helyi
lap, a „La Forbice” 1860. június 9-én megjelent III. évfolyam
5. számában közölt, Tüköryrôl
szóló gyászhírre: „Fájdalommal
tudatjuk a dicsô magyar ezredes, Tucheri halálát, aki június
7-én életét vesztette a Termini
kapu bevételénél, május 27-én
elszenvedett sebesülése következtében, a Diktátor dicsôséges
palermói bevonulását elôkészítô
támadásban.” A gyászmenetben
a hamvait Garibaldiék, Palermo
város elöljárói, más nemes urak
és hölgyek, valamint a város lakosságából önként csatlakozott tömeg kísérte a korabeli híradás szerint. Az elhunytat Giovanni (Pantaleo) Castelvetrano
atya búcsúztatta. Garibaldi elsôként az 1848. január 12-i szicíliai lázadásban szerepet játszó hajót nevezte el Tüköryrôl,
majd szintén az ô nevét kapta Palermo egyik fôútja, továbbá
a Corso Vittorio Emanuele végén található tüzérlaktanya is.
Emellett – miként a hôs Ezrek soraiban harcoló külföldiek
mindegyike – Tüköry is megkapta az olasz állampolgárságot.
Garibaldi elhíresült mondása szerint ugyanis: „Nessuno dei
Mille é straniero per noi”, azaz „az ezrekben harcoló külföldiek közül senki sem idegen, hanem közülünk való”. Tüköry
sírjánál – amelynek feliratán Virgilio La Scola költô versben
állított emléket a hôs magyarnak – 1927. május 27-én helyezett el babérkoszorút a Balázs György báró által vezetett
katonai küldöttség.

(Az elôzô részek elolvashatóak Körösladány város honlapján. www.korosladany.hu )
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Felhívás:

Program elôzetesek

Körösladány Város Önkormányzata – a körösnadányi Nadányi
Társaság kezdeményezésére – felújíttatja a Petôfi téren 1929-ben
felállított Hôsök szobrát. A Makra László helyi mûkôkészítô által
kivitelezendô felújítás költségeihez a fentiek egyharmad-egyharmad arányban hozzájárulnak.
A fennmaradó rész fedezésére adománygyûjtést szervezünk. Kérjük a felújítással egyetértô, azt támogatni kívánó magánszemélyeket, vállalkozókat, hogy pénzbeli támogatá-sukkal segítsék a kezdeményezés megvalósulását.
Az adományok befizetéséhez csekk kérhetô az önkormányzat
pénzügyi csoportjánál és a mûvelôdési házban.
Számlaszám: 11733065-15344777. A csekk „Közlemény” rovatában kérjük feltüntetni a „Hôsök szobra felújítására” szöveget is.

Szeptember 1.: Körösiek-ladányiak 8. találkozója
(Püspökladány)
Szeptember 8.: Népi Ételek Fôzôversenye és III. Sárrét
Teljesítménytúrák (Új résztávon, változott útvonalon, négy
számban várjuk a vállalkozó szellemûeket. 70 km (kerékpár),
33 km (kerékpár), 30 km (gyalogos), 15 km (gyalogos).
Info: http:// termeszetbarat.try.hu
Szeptember 15.: Városszépítôk Napja
Szeptember 21.: „Új honfoglalás” 300 éve telepedett meg
végleg Körösladány (tanácskozás)
Szeptember 29.: Idôsek világnapja
Október 23.: Városi ünnepség
Október 31.: Halottak napi városi megemlékezés
November 17.(!): Ladányi disznótoros

Nyaralásra való felkészülést segítô jó
tanácsok a családok számára!
• Mielôtt elindulna nyaralni, gyôzôdjön meg arról, hogy bezárt-e mindent, a lakásba illetéktelen nem tud bejutni!
• A szomszédját kérje meg, hogy naponta ürítse a postaládát
és húzza le a rolókat, vagy húzza be a függönyöket!
• Csak a szükséges személyek tudják, hogy nyaralni megy!
• A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza!
• A megbízott személy tudja az Ön pontos elérhetôségét,
hogy el tudja érni, ha az szükséges!
• Külföldre történô utazás elôtt kössön általános, mindenre
kiterjedô utas- és balesetbiztosítást!
• E llenôrizze vezetôi- és forgalmi engedélyének érvényességét!
• Szerezze be a felkeresni kívánt ország nagykövetségeinek,
konzuli képviseleteinek címeit, telefonszámait!
• Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, mert
elôfordulhat, hogy hamis pénzt kínálnak!
• Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait, feltétlenül jelentse be azt a helyi rendôrségen és forduljon az
illetékes magyar külképviselethez!
• Ha nincs magyar külképviselet az adott országban, akkor
bármelyik Európai uniós tagállam képviseletéhez fordulhat segítségért.
• Fürdôzzön biztonságosan!
• Szabad vizeknél csak kijelölt fürdôhelyen fürödjön!
• Soha ne fürödjön egyedül, társai figyeljenek önre, és ön is
figyeljen társaira! A gyermekek társnak lehetôleg felnôttet
válasszanak!
• Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!
• Ne fürödjön teli gyomorral!
• Figyeljen oda a víz alatti akadályokra, valamint a vízfelszínen, illetve alatta úszó, lebegô tárgyakra!
• Ne fürödjön alkoholos állapotban!
• Ismeretlen helyen soha ne ugorjon a vízbe!
• Ha nem tud úszni, mély vízbe gumimatraccal se menjen!
Figyelje a strand területét jelzô bójákat!
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnôtt kíséretében fürödjön a szabadvizekben!
• Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképpen, de
a jól úszóknak is célszerû mentômellény vagy mentôgallér
használata.
• A karúszó nem nyújt megfelelô biztonságot!
Kellemes nyarat kíván a Szeghalmi Rendôrkapitányság

Közérdekû telefonszámok:
Körösladány Város körzeti- és gyermekorvosainak elérhetôsége

hétköznapokon 7-15 óráig, sürgôs 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
Rendôrség (Szeghalom): 66/371-555
Ügyeletes rendôr: (Körösladány): 06/30-633-71-98
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás): 06/80-820-141
DÉMÁSZ hibabejelentés (áramkimaradás): 06-40/822-000
Polgármesteri Hivatal, Körösladány: 66/474-012
Körösladány polgármestere: 66/474-100
Csôtörés-ügyelet: 66/371-447, 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

3 az 1-ben

KÁBELTÉVÉ - INTERNET
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Körösladány, Dózsa u. 21/1.
Tel.: 06 66/475-494
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Felelôs kiadó: Kardos Károly polgármester
Felelôs szerkesztô: Sipos Imre
Dr. Asztalos Miklós Mûvelôdési Ház
5516, Körösladány, Petôfi tér 2.
Telefon/fax: 06-66-474-041 • muvhaz@korosladany.hu
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