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Évfordulók nyomában
-

115 évvel ezelőtt született ARATÓ GYULA beli tagja volt az Országos Magyar Gyógyszerész Egylet-

(1898 - 1969) festőművész, grafikus. A Képzőművészeti nek. Titkársága alatt indult meg a Pótfüzetek a TerméFőiskolán tanult 1918 és 1925 között. Az 1930-ban megjelent Magyar sport c. könyvsorozat fejlécrajzait ő készítette. Emlékérmeket és plaketteket is készített. Budapesti otthonából 1951. június 15-én – sokadmagával –
Körösladányba telepítették. Több alkotásában megörökítette az itteni Körös-partot. Dr. Asztalos Miklósról – kitelepítésük 246. napján – ceruzarajzot készített . Rehabilitációja után visszatért a fővárosba. A Farkasréti temetőben nyugszik (6/9. parcella, 1/78. sír). Ismertebb festményei: Álló női hátakt, Határfák.

- 100 éve, 1913. március 11-én – 69 éves korában – Budapesten halt meg ebesfalvi LENGYEL BÉLA kémikus. A világhírű mérnök, egyetemi tanár, dékán, az
analitikai és a szervetlen kémia kutatója, a dualizmuskori nagy magyar tudósgeneráció egyik reprezentáns alakja településünk egyik legismertebb szülötte. Akadémikus
volt, a Budapesti Tudományegyetem II. Kémiai Intézetének igazgatója, majd az egyetem rektora, az első hazai
radioaktív mérések végzője, a fémkalcium tiszta előállítására szolgáló eljárás kidolgozója, a szénszubszulfid
felfedezője, az első modern magyar kémiatankönyv szerzője, műfordító, a Természettudományi Társulat főtitkára, alelnöke, majd elnöke, a Gyógyszerészgyakornoki
Vizsgáló Bizottság elnöke, a Természettudományi Közlöny egyik szerkesztője, miniszteri tanácsos, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, Ney Ferenc pedagógus,
tanügyi és ifjúsági író veje.
Apja a Wenckheimek uradalmi ispánja volt. Középiskolai tanulmányait a pesti Reáltanoda utcai
Főreálgimnáziumban végezte, ahol Preysz Móric volt a
kémiatanára. Felsőfokú tanulmányait a budavári József
Műegyetemen kezdte, majd a pesti Tudományegyetem
bölcsészkarán folytatta, ahol később mérnöki diplomát
szerzett. A Tudományegyetemen unokatestvére, Than
Károly vegyész, egyetemi tanár (aki 1849-ben a

körösladányi
Kígyó
patikában
gyógyszerészgyakornokként dolgozott) laboratóriumában kémiával

foglalkozott. Itt előbb ösztöndíjas vegyésznövendék,
majd 1866-ban tanársegéd lett.
1868-ban elnyerte a debreceni Gazdasági Intézet
kémia tanszékének vezetését. Még ugyanezen évben a
németországi Heidelbergbe ment. Ott két éven át a két
világhírű vegyész, Bunsen és Helmholtz laboratóriumában dolgozott. Bunsen munkatársaként – akinek hamarosan tanársegéde is lett – főleg a ródiumvegyületek
előállításával foglalkozott. Itt szerezte meg bölcsészdoktori diplomáját. Hazatérve, 1871-ben magántanári
képesítést szerezve, a gyógyszerkémia és a kémiai analízis előadója, majd professzora lett. Később rendkívüli
tanárrá, végül (1877-ben) az egyetem nyilvános rendes
tanárává nevezték ki. Vizsgálatainak fő témája a gázelemek színképei.
1885-ben az egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánjává, az 1895/96-os tanévben pedig rector
magnifleussá választották.
1876-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező-, 1894-ben pedig rendes tagja lett, és egyben előadója az Akadémia Matematikai és Természettudományi Bizottságának. 1887-től 1912-ig a Gyógyszerészgyakornoki Vizsgáló Bizottság elnöki tisztségét is
betöltötte. Ezenkívül részint rendes, részint alapító tagja
volt a Földtani és Balneológiai Társulatnak, a Közegészségügyi Egyesületnek és az Országos Középtanodai Tanáregyesületnek. A Természettudományi Társulat másodtitkára, titkára, alelnöke, 1887 és 1894 között főtitkára, majd 1910-től haláláig elnöke volt. 1884-ben ő
alapította az Ásványvíz Vegyelemző Intézetet. Tisztelet-

szettudományi Közlönyhöz című, negyedévenként megjelenő folyóirat, amelyben főleg természettudományi
cikkek és a népszerű estélyeken tartott előadások anyagai jelentek meg.
A különféle hazai és külföldi folyóiratokban, valamint az Akadémia kiadványaiban számos önálló dolgozata látott napvilágot. A legjelentősebbek: Öt magyar búzafajta vegyelemzése (a Természettudományi Társulat
által dicsérettel kitüntetett pályamunka, 1866), Néhány
bronz régiség (Természettudományi Közlöny, 1867),
Elsődleges jelentés az acetonnak egy új aminjáról
(1873),
Néhány gázkeverék színképi vizsgálata
(Akadémiai székfoglaló értekezés, 1879), Az utóvilágításról Geissler-féle csövekben (1880), Újabb szerkezeti
higany–légszivattyú (1881), Egy robbanás története
(1888), A chemia, mint a kulturális fejlődés egyik tényezője (1905). Ezen kívül a Természettudományi Társulat
rendezvényein számos előadást tartott (a robbanó anya-

gokról, a szénről és fontosabb vegyületeiről, a foszforról,
a „semmiről”, „Egy lap a kémia történetéből” stb.), ame-

lyek főleg a Népszerű előadások gyűjteményében és a
Természettudományi Közlönyben jelentek meg.
Ő volt hazánkban a fémkalcium tiszta előállítására
szolgáló eljárás kidolgozója. Szervetlen kémiai kutatásai
során nagy tisztaságú kalciumot állított elő elektrolízissel, majd abból – elsőként – a kalciumhidrid nevű vegyületet. Vizsgálta a gázok hatását a fényképező lemezre.
Magyarországon ő foglalkozott elsőként a radioaktív jelenségekkel (1900 és 1905 között). Legszenzációsabb felfedezése a szénszubszulfid (C3S2), amelyet
széndiszulfidból állított elő, elektromos ívfény segítségével 1895-ben. Még ugyanezen évben előállította a
kalciumhidridet és a kalciumnitridet. Számos ásványvizet analizált (A szulinyi ásványvíz elemzése /1869/, A

borszéki Boldizsár-kút /1875/, A rank-herleini forrás
elemzése /1880/, A szejkei forrás elemzése /1880/, A
Mohai Ágnes-forrás elemzése /1881/, A parádi timsós,
az Ilona-völgyi timsós és a Clarisse-forrás vizének vegyelemzése /1883/, A szliácsi forrás elemzése /1885/)
Néhány ásványvizünkben elsőként mutatta ki az argon
jelenlétét. 1874-ben lefordította H. G. Roscoe A vegytan
alapvonalai című munkáját.
Önálló művei: A quantitatív chemiai analysis elemei (1896) és a Szervetlen chemia (1899), az első korszerű magyar nyelvű kémiatankönyv. Egyetemi jegyzetnek szánt Organikus chemia című munkája 1903-ban
kőnyomatos kiadásban jelent meg.
A Farkasréti temetőben található síremlékét (8/1.
parcella, 1/96-97.) – mint a temető korai szobrászati
emlékeinek egyik legértékesebb darabját – Medgyessy
Ferenc Kossuth-díjas szobrászművész alkotta meg 1917ben. Mellszobra – D.Törley Mária alkotása – Budapesten,
az ELTE TTK Fizikai Intézetének aulájában áll.
Nagybátyja, Lengyel Viktor 1848-ban tizedesi
rangban harcolt a szabadságért. A világosi fegyverletétel
után a báró Wenckheim családnál gazdatisztként szolgált. Idősebb korában Köröstarcsán volt kir. postamester.
Lengyel Béla unokája, ifj. Lengyel Béla (19031990) is hírneves vegyész volt. Többek között ő szervezte meg a MTA szervetlen kémiai kutatócsoportját.
Körösladányi lakóháza (Wenckheim u. 4.) falán
1986. június 6-a óta márványtábla hirdeti emlékét.
A Nadányi Társaság minden évben koszorúzással tiszteleg Lengyel Béla életművének.
Turbucz Zoltán

A KESZI-ről dióhéjban
Intézményünk teljes neve Körösladányi Egyesített
Szociális Intézmény, melyet Körösladány Város Önkormányzata 2013. január elsejével működtet. Az állami intézkedések előtt Egyesített Szociális Intézményként ismertek
bennünket, mint a város szociális ellátó rendszerét. Az ESZI
öt évig működött, melynek részei voltak a pszichiátriai otthon az idősek otthona, az idősek klubja, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, a védőnői szolgálat, valamint a labor-mintavételi
hely. A pszichiátria otthon január 1-től állami igazgatás alá
került, a többi szociális szolgálat az önkormányzat képviselőtestületének fenntartása alatt működik tovább, mely szolgáltatásokból alakult a KESZI. Intézményünk központja, székhelye: Körösladány, Simai u. 2. szám alatt található, telefonszámunk: 06-66-474-058. Itt nyújtja szolgáltatásait az idősek otthona, az idősek klubja, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás.
Az idősek otthona 22 férőhelyes, ahol önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ápolása, gondozása, teljes körű ellátása történik személyre szabottan. A tartós bentlakást a körösladányi lakosok
számára biztosítjuk. Itt a lakók fizikai, egészségügyi, mentális gondozásban részesülnek, tovább gondoskodunk a szabadidő hasznos eltöltéséről, napi háromszori étkezésről, és
egyéb szolgáltatásokról, melyek a lakók jó közérzetét hivatottak segíteni. Az otthonban átlagos szükségletű és állapotú
idős emberek mellett a demenciában szenvedő igénybevevőket is maximálisan ellátjuk, és biztosítjuk az élet végéig tartó, megérdemelt méltóságban eltöltendő pihenésüket, időtöltésüket. A bentlakás intézményi térítési díjáról az érdeklődők az intézmény vezetőjénél tájékozódhatnak, melyet minden évben önkormányzati rendelet szabályoz, de legfeljebb
a jövedelem 80%-ában állapítjuk meg.
Nappali ellátás keretében működtetjük az idősek klubját, ami
napközbeni tartózkodáson túl - igény alapján - reggelit, ebédet és vacsorát biztosít. Az ételt a körösladányi Általános
Művelődési Központ konyhája biztosítja lakóinknak. A klubban programokon, foglalkozásokon, szakkörökön vehetnek
részt az ellátottak, továbbá lehetőség van tisztálkodásra, és
a ruházat tisztítására, rendben tartására. Szakembereink
segítséget nyújtanak lakóink ügyintézésében, érdekképviseletben is. A klubba szeretettel várjuk a demenciában szenvedő idős embereket, is, akik napközben speciális ellátásban és
foglalkoztatásban vehetnek részt.
A nappali ellátás térítésmentes.
A szociális étkeztetés szociális rászorultság alapján,
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
helyi rendelete alapján vehető igénybe. Étkeztetés keretében
biztosítunk napi egyszeri meleg ételt, amely helyben elfogyasztható, elvihető, illetve kiszállítással is történhet. Orvosi
javaslatra diétás étkeztetést is biztosítunk. Az ebéd térítési
díja 2013. márciustól 335,- Ft/adag, kiszállítási költség 50,Ft/eset.
A házi gondozói szolgálat segítséget nyújt az arra
rászoruló helyi lakosoknak, hogy segítse a betegségben
szenvedőket, mozgáskorlátozottakat, a lakáshoz kötött időskorúakat, akik önmagukat csak részben tudják ellátni. A házi
segítségnyújtás azok számára nagy előny, akik szeretnének
minél tovább élni a saját otthonukban, a megszokott környezetükben. Tehetik ezt nyugodtan, biztonságban azzal a tudattal, hogy számíthatnak a gondozónő és az intézmény
segítségére. A házi segítségnyújtás keretében szolgáltatunk
ügyintézést, érdekképviseletet – hivatalos levelek, kérelmek
beadása, közüzemi számlák befizetése; házkörüli és házimunkát – virágoskert rendezést, körlettakarítást, ablaktisztí-

tást, mosást, vasalást, mosogatást, takarítást, tüzelőkészítést; személyes gondozást – étkeztetést, bevásárlást, testi
higiénéhez segítségnyújtást; egészségügyi gondozást – a
rendszeres és eseti gyógyszerek kiíratása, kiváltása, szükség
esetén orvosi vizsgálat szervezése; mentális gondozást –
beszélgetés, család és baráti kapcsolatok ápolása.
A házi gondozás térítésmentes.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a
Wenckheim Béla út 1. alatti telephelyen végzi tevékenységét, telefonszáma: 06-66-475-125.
A szolgálat segítséget nyújt a családoknak az életvezetésben, tanácsadásban, melynek részvétele önkéntes. A gyermekjóléti szolgálat segíti a helyi, gyermeket nevelő családokat alapellátás és védelembevétel keretében. A szolgálat
jelzőrendszert működtet, mely együttműködik az önkormányzattal, az orvosokkal, a védőnőkkel, az oktatási intézményekkel, a rendőrséggel, a gyámügyi hivatallal, a szociális
ellátó rendszerrel, továbbá a civil szervezetekkel. Tájékoztatást nyújt a lakosság számára a családok és a gyermekek
szociális biztonságának elősegítésében. Szervezi az adományok gyűjtését, részt vesz a városi programokban, továbbá
önálló programokat is kínál a gyermekeknek, családoknak,
egyéneknek.
Az orvosi rendelőben (Arany János út 12-14.) működik a területi védőnői ellátás és a labor-mintavételi hely.
A védőnői ellátás a helyi lakosok anya– és gyermekgondozását látja el. Feladatkörükbe tartozik a magzatvédelem, a
gyermekvédelem, a nővédelem, a családok gondozása.
Részt vesz a család- és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerében. Az oktatási intézményekben egészségügyi felvilágosítást tartanak, szervezik az iskolai egészségügyi szűrő- és
személyi higiénés vizsgálatokat. Részt vesznek a védőoltások
szervezésében, valamint folyamatosan végzik a gyermekek
státuszvizsgálatát. A szolgálat szakmai felügyeletét a Gyulai
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete gyakorolja.
A Védőnői Szolgálat telefonszáma: 06-66-474-376.
A labor-mintavételi hely heti két alkalommal, kedden és csütörtökön (7.00 órától 9.15 óráig) látja el a lakosság vér– és
mintavételét. Feladata a vizsgálati anyagok vétele, továbbküldése, valamint a vizsgálati eredmények fogadása, szervezése. A vérvétel és mintavétel kizárólag beutalóval történhet,
melyet a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Központi Laboratóriumában vizsgálnak és értékelnek. A leletek mindig a
vérvételt követő mintavételi napon érkeznek meg a háziorvosokhoz, vagy a védőnőkhöz.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben
bekövetkező jogszabályi változások miatt a Központi Labor
értesítése értelmében a laboratóriumi beutaló érvényes-

sége a kiállítástól számított 90 napra korlátozódik.

Tehát legyenek szívesek a beutalóval három hónapon belül
jelentkezni vérvételre, mintavételre!
Szíves együttműködésüket, türelmüket előre is köszönjük.
A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény szakterületein megfelelően képzett és elhivatott szakemberek látják el az arra rászoruló igénybevevőket.
Kérjük a tisztelt lakosságot, forduljanak hozzánk bizalommal,
bármilyen egészségügyi és szociális problémájukkal, állunk
szíves rendelkezésükre, mind az idősellátás, mind a családsegítés, vagy egészségügyi ellátás területeire vonatkozó
kérdéseikkel, igényeikkel.
Rácz Andrea
megbízott intézményvezető

„Szépkorúak” III. Térségi kulturális bemutatója
Az Észak-Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesülete április 17-én harmadik alkalommal rendezte meg a
megyei versenyek előzeteseként a térségi kulturális bemutatót vers, szólóének és kórus kategóriában. Kilenc település tizennégy tagszervezete harminc műsorszámmal bizonyította a korosztály kultúra iránti igényét, valamint a hagyományőrzés és ápolás fontosságát.
A mintegy 200 érdeklődő négy órás programot láthatott a
körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. Az
ebédszünetben mindenki kedvére fogyaszthatta a rendezővendéglátó „Őszikék” nyugdíjas klub tagjai által készített
házias jellegű szendvicset.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Smiri László
köröstarcsai és Kardos Károly körösladányi polgármester,
több település képviselő-testületi tagja, valamint a Nyug-

díjasok Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöke
és kulturális felelőse.
A jelenlévők nagy érdeklődéssel és fegyelmezetten hallgatták meg egymás produkcióit. Többen közülük itt adták le
jelentkezési lapjukat a megyei megmérettetésre.
Egy-egy ilyen alkalom jó közösségi- és kapcsolatépítő,
lélekgyógyító hatású az adott korosztály számára.
A harmadik alkalommal megtartott rendezvény is bizonyította, hogy van rá igény.
Szeretnénk, ha minden évben örömet szerezhetnénk ezen
a téren az érdeklődőknek.
Turbucz Gyuláné
egyesületi elnök

Itt a tavasz, támadnak a kullancsok!
A hirtelen ébredező tavasz a kullancsok szaporodását is meggyorsítja. A melegebb, nedves időszakot szeretik
legjobban a vérszívó paraziták, így a hirtelen jött tavaszban a probléma aktuális. Mielőtt erdőbe-mezőbe kirándulásokat szervezünk vagy sétákat teszünk a szabadban, érdemes informálódni a kullancs által elszenvedhető betegségekről, a kullancscsípés megelőzéséről
is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület információs vonalaira rendszeresen érkeznek
parazitákkal kapcsolatos kérdések, a
lakosok többnyire az állat és ember kárára bekövetkezett kullancscsípés miatt
kérnek tanácsokat.
Kullancsok a füves, bokros, fákkal teli
területeken sűrűbben megtalálhatóak. A
vérszívó paraziták rejtőzködő életmódot
folytatnak. Nem kedvelik a fényt, a szárazságot és a nagyon meleget sem.
Egyedfejlődésükhöz elengedhetetlen a
vérszívás. Az állatok vagy az emberek
szervezetéből kiszívott vér azonban nem
csak a kullancsot táplálja, hanem a testükben lévő különféle kórokozóknak is kiváló táptalajul
szolgál.
Mi a teendő kullancscsípés esetén?
A lehető leghamarabb gondoskodjunk a kullancs eltávolításáról. Lehetőleg kerüljük a számunkra ismeretlen módszereket, melyből nagyon sokféle létezik. Modern kullancskiszedő csipesszel (melyet patikákban lehet kapni) ki lehet
szedni a parazitát. Csípés után fertőtlenítsük a csípés helyét, és haladéktalanul keressük meg háziorvosunkat, aki
el tudja mondani a csípésre alkalmazandó teendőket! A
kullancs kiszedése után keletkezett sebet gyógyulásáig
rendszeresen figyeljük!
Hazánkban a kullancsok által terjesztett betegségek közül
leggyakrabban főleg kettő okoz súlyos betegséget
A vírus által okozott vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás
- valamint a kullancs-encefalitis - régebb óta ismert és
többnyire az ország nyugati és északi megyéiben fordul
elő. A baktérium okozta betegségről, a Lyme-kórról - Lyme
borreliosisról - csupán az utóbbi időben hallunk sokat. Méltán, mivel az előbbi betegségnél sokkal gyakoribb és az
ország egész területén előfordul.
Legjobb védekezés a kullancsok kapcsán a megelőzés.
Riasszuk el magunk és állataink környezetéből a csípést
okozó parazitákat, ezzel megelőzhetjük a szövődményként
esetlegesen elkapható betegségeket is! Léteznek speciális
kullancsirtók/riasztók, ezekkel a szerekkel impregnálhatjuk felsőruházatunkat is. Így körülbelül két hétig tartó fokozott külső védelmet biztosíthatunk magunknak.

Ne feledkezzünk meg sapkánk, fejfedőnk kezeléséről sem!
Világos színű öltözéket viselve a szabadban könnyebben
felismerhetjük a reánk hulló, ruhánkra mászó kullancsokat.
Érdemes fejünket védeni erdőjárás alkalmával világos sapkával. Ruházatunk legyen hosszú szárú.
Törekedjünk arra, hogy kikerüljük a kullancsok élőhelyeit,
a hűvös, nedves, árnyékos, füves, bokros
csalitost és erdőrészeket, a cserjéseket!
Ne haladjunk vadcsapásokon sem! Házfalak tövénél és korhadt fatörzsek közelében gyakrabban fordulnak elő ezek a parányi vérszívók. Az erdőn és a legelőn
lehetőleg az úton járjunk, s az utóbbin ne
időzzünk túl sokat, mert az állatok által
használt útvonalakon mindig több a kullancs. Ha meg szeretnénk pihenni, sohase
feledjük el, hogy előbb terítsünk pokrócot
a földre!
A test önellenőrzése: a nap végén és másnap reggel is tüzetesen vizsgáljuk át a
testünket, kullancs után kutatva! Különös
gondot fordítsunk fejbőrünk és hajlataink
ellenőrzésére! Ha kullancsveszélyes területen haladtunk
át, ne várjuk meg az estét, azonnal tartsunk magunkon
kullancsvizitet!
Ruharovancs: a szabadban hordott ruháinkat az újabb felvétel előtt mossuk ki, illetve vizsgáljuk át alaposan, mert
rejtőzhet benne kullancs!
Állatvédelem: házi kedvenceinket, különösen a kutyákat
kezeljük kullancsokat elpusztító, elriasztó szerekkel! Manapság az állatainkra kíméletes, árban megfizethető lehetőségek tárháza (spray, spot on, nyakörv, stift, stb) áll rendelkezésre. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata
az, hogy a több hónapig aktív védelmet nyújtó bolha-és
kullancsirtó nyakörv a legjobban alkalmazható.
Permetezzünk! Azokon a helyeken, ahol hosszabb időt töltünk - például udvar, utcafront, előkert, stb. -, a kullancsokat permetezéssel pusztítsuk el! Ideális időpontok: március vége-április eleje, illetve augusztus-szeptember.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület javaslata az, hogy tartózkodjunk minél többet az egészséget biztosító szabad levegőn, mozogjunk, kirándulásokkal tegyük életünket élményekkel telivé.
A kullancsoknak és az általuk terjesztett betegségeknek
pedig ne adjunk lehetőséget!
Orpheus Állatvédő Egyesület
Weboldal: www.ebangyal.hu
www.zug.hu
Telefonszám: 06-20-99-59-409

ISKOLÁNK HÍREI
- Március 20-án rendeztük meg a XI. Sárrét Kis Matematikusa meghívásos rendszerű regionális versenyt. Köszönhetően a feladatsorok javításába már hagyományosan besegítő kísérő tanároknak, a 9 órai kezdést követően fél 12-kor már
az eredményhirdetésre is sor kerülhetett. A javítás szünetében
Sas Éva és Havran Mihály kollégáink drámapedagógiai játékokkal kötötték le a gyerekeket. 64 tanuló vetélkedett a „Sárrét
Kis Matematikusa” címért és az ezzel járó vándorserlegért,
amit végül -a tavalyi év után ismét- a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata nyert. A mieink a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola mögött a 3. helyen végeztek. A legjobb helyezést a 6-os Rudner
László érte el, aki a holtverseny után csupán „szétlövésben”
szorult a benkás Medvegy Ákos mögé.
Iskolánkat az 5. évfolyamban Fekete Anett, Herpai Balázs,
Kiss Julianna, Virág Nikolett, a 6. évfolyamban Balog Mihály,
Egeresi Valentina, Keresztesi Márk, Lánczi Máté, Moósz Laura,
Rudner László, Széll Petra, Török Diána képviselték.
( Kiss Károly)

valamint az elsős és másodikos gyerekeket. Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk, ahol az előzetes feladatként kiadott plakátkészítés eredményei is megtekinthetők voltak. Az
óvoda-iskola átmenet munkacsoport egyik állomása volt ez a
rendezvény, ahol közel 140 gyermek tevékenykedhetett, felhívva a figyelmet a víz nélkülözhetetlenségére, védelmének
fontosságára!
( Rakovics Renáta)

- A városi könyvtárban (március 25-én) idén is megrendeztük iskolánk alsósainak versmondó versenyét. A zsűribe
nyugdíjas kollégákat hívtunk - Molnár Imréné, Petri Jánosné,
Turbucz Zoltánné, Nagy Istvánné -, akik ezúttal is örömmel
vállalták a feladatot. Kellemes meglepetésünkre az idei versenyre több tanuló jelentkezett, mint a tavalyira, így összesen
46 verset hallhattunk. A helyezettek oklevelet, a többi versmondó emléklapot kapott. Eredmények:
1. évfolyam:
1./ Mikó Attila 1.a, 2./ Kovács Orsolya 1. b, 3./ Kiss Virág 1. b.
2. évfolyam: 1./ Buga Barnabás 2.a, 2./ Pál Dominika 2.b,
3./ Uhrin Mónika 2.a. 3. évfolyam : 1./ Nyíri Ajsa Julianna 3. b,
2./ Marton Imre Martin 3.b, 3./Barna Boglárka 3. b.
1./Buga Balázs 4.a,
2./ Herpai Mihály 4.a,
- Március 22-én Mezőberénybe utazott a 7-8-osokból 4. évfolyam:
álló csapatunk a XIII. Nemzetközi Matematika Versenyre, ahol 3./Kozák Pál 4. a. A verseny szervezői Papp Lászlóné és
Pápáné Stempely Erika voltak.
a 6 csapatos mezőnyben a szarvasi Benka Gyula Evangélikus
- A köröstarcsai "Hétmérföldes csizma" elnevezésű teÁltalános Iskola és a Mezőberény Kistérségi Általános Iskola A
és B csapata mögött a 4. helyen végeztek. A nyolcadikosok 25 rületi mesemondó versenyen iskolánk tanulói közül
Mikó Attila első, míg Fekete Anett és Lipcsei Zoltán a harmadik
fős mezőnyében Szatmári Zoltán a 9., míg a 23 hetedikes köhelyezést értek el. Szépen szerepelt még Virág Nikolett, Sánta
zött a legjobb ladányi Tóth Alexa lett, aki a 8. helyet érte el. Boglárka, Baliga Dorina és Lipcsei Larissza is.
Iskolánkat A 7. évfolyamban Barta Nikolett, Kovács Dániel,
Tóth Alexa, Turbucz Ákos, a 8. évfolyamban Molnár Imre, Mol- Iskolánkban évek óta áprilisban rendezzük meg az
nár Klaudia, Szatmári Zoltán, és Tóth Sarolta képviselték. idegen nyelvi napokat, melynek célja, hogy ráirányítsa tanulóink figyelmét az idegen nyelvek elsajátításának fontosságára,
(Kiss Károly)
más népek kultúráinak és szokásaik megismerésére. A három
- Március 22-én negyedik alkalommal rendeztük meg a nap során a gyerekek angol nyelvű feliratokkal címkézték fel a
Sárrét Kis Nyelvésze anyanyelvi vetélkedőt, melynek a Dr. Asz- tantermeket és az őket körülvevő tárgyakat. Előzetes feladattalos Miklós Művelődési Ház adott otthont. A rendezvényre a ként projekteket készíthettek a tanórák során megismert tétérség iskolái közül hét intézmény fogadta el a meghívásunkat, makörökben, délutánonként pedig különféle közös programok,
így 48 tanuló mérhette össze felkészültségét, tudását, logikai vetélkedők vártak a vállalkozó kedvű diákokra.
Hétfő délután az iskola tankonyhájában egy tűt sem lehegondolkodását. A résztvevők: Békéscsabáról a Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gyomaendrődről a Kis tett volna elejteni, annyi szorgos és kíváncsi gyerek gyűlt öszBálint Általános Iskola, Szarvasról a Benka Gyula Evangélikus sze a teadélutánra. Az idegen nyelv tanulásának fontosságáról
Általános Iskola, Mezőberényből a Mezőberényi Kistérségi Ál- a találkozó vendége, a Henkel munkatársa, Kincses Ákos metalános Iskola, Szeghalomról a Tildy Zoltán Általános Iskola, sélt, aki -mint elmondta- mind munkájában, mind utazásai
Vésztőről a Szabó Pál Általános Iskola, Dévaványáról a Ványai során jól tudja kamatoztatni angol tudását. Míg tartott a beAmbrus Általános Iskola, valamint Körösladányból a Tüköry szélgetés és sült a muffin, a gyerekek angol módra tejjel kósLajos Általános Iskola. A versenyfeladatok megírása után a tolták meg a teát.
A következő nap délutánján a vetélkedő helyszíneként az
résztvevőket megvendégeltük, majd Molnár Istvánné könyvtáinformatika
terem szolgált. A kiosztott feladatok többsége
ros irányításával kézműves játszóházban töltötték kellemesen
idejüket. A vendégek betekintést nyerhettek iskolánk művé- internetes kutatómunkát igényelt. A leginkább angolszász kulszeti tanszakainak tevékenységeibe is. Mikó Attila első osztá- túrákat és országokat megcélozó feladatsorok elmélyült munlyos tanuló mesét mondott, majd a társastánc tanszak tanulói- kára késztették a tanulókat, akik így újabb ismereteket szereznak bemutatóját láthatták. Azután következett a nap legizgal- hettek és sok érdekességet megtudhattak.
A nyelvi napok zárásaként tanulóink projekteket adtak be.
masabb pillanata, az eredményhirdetés: 5. évfolyam: 1./ Lagzi
Dóra Békéscsaba, 2./ ---, 3./ Ladányi Sára Gyomaendrőd, 3./ Több téma közül választhattak, és saját ötletek alapján készítSánta Boglárka Réka Körösladány, 3./ Virág Nikolett Körösla- hették el munkáikat, melyeket a kastélyépület folyosóján
dány.6. évfolyam: 1./ Manczur Liza Békéscsaba, 2./ Harmati állítottunk ki.
(Néma-Lakatos Marianna)
Lilla Szarvas, 3./ Nemes Vivien Szeghalom, 3./ Séllei Andrea
Dévaványa. A csapatverseny győztese a békéscsabai Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lett, így ők vihették
haza a „Sárrét Legeredményesebb Csapata” serleget.
A rendezvény színvonalát meghatározta, hogy azon jelen volt
Vetési Istvánné, a Szeghalmi Tankerület igazgatója, aki megnyitotta a rendezvényt, majd átadta a versenyzőknek az emléklapokat, a helyezetteknek pedig az okleveleket és az ajándékokat. A szervezők Sas Éva és Szabó László voltak.
- Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy az óvodával
közösen minden év március 22-én szervezett program keretében, a víz világnapján hívjuk fel a gyerekek figyelmét a víz
élettani jelentőségére, fontosságára és annak védelmére. Az
első–másodikos munkaközösség pedagógusai a nyugdíjas kollégákkal karöltve játékos vetélkedővel, kézműves foglalkozással és vízkóstolással várták az iskolába látogató óvodásokat,

- Április 11-én, a költészet napján tartottuk meg az iskolai versmondó versenyt a városi könyvtárban, melyre 33
felső tagozatos tanú nevezett. A verseny különlegessége volt,
hogy a zsűri tagjai az iskolánkban hospitáló Szegedi Tudományegyetem hallgatói voltak, akik szerint a színvonalas versenyben az előadások között több esetben csak árnyalatbeli
különbségek voltak. Helyezettek:
5. osztály 1./ Fekete Anett 5.a 2./ Tóth Izabella 5.b
3./ Szurgent Kimberli 5. c
6. osztály 1./ Balog Mihály 6.a 2./ Nyíri Veronika Csenge 6.b
3./ Keresztesi Márk 6.a Széll Petra 6.a
7. osztály 1./ Maczák Cintia 7.a 2./ Marton Bettina 7.b
3./ Szitás Lili 7.b Dávid Csilla 7.b
(Daruné Varga Mária)

Újítások a Magyar Államkincstárnál

Tájékoztató

A Körösladányi MEDOSZ Sportegyesület 2013. márciusában
pályázatot nyújtott be a Magyar
Labdarúgó Szövetség sporttelep
Ügyfelei kényelmét szem előtt tartva, a Magyar Államkincs- felújítási program előminősítési felhívására. A pályázat
tár folyamatosan fejleszti az állampapír forgalmazáshoz 300 fős lelátó építését, nagypálya-labdafogóháló telepíkapcsolódó szolgáltatásainak színvonalát. 2013. március tését, biztonsági korlátok elhelyezését és a szögletzászelején a Magyar Államkincstárnál elhelyezett lakosság tulaj- lók telepítését tartalmazta. Az MLSZ a pályázatunkat
donában lévő forint alapú állampapírok állománya megha- 5.285.238,-Ft támogatásban részesítette. A pályázat
teljes beruházás összege: 7.550. 340- Ft. A beruházás
ladta a 400 milliárd forintot.
2013. december 31-ig valósul meg.

2013. február 1-jétől a Magyar Államkincstár – a szolgáltatás aktiválását követően – SMS üzenet küldésével értesíti az értékpapírszámlával rendelkező ügyfeleit a kamatfizetésről, az értékpapír lejáratról, valamint az egyes, ügyfél által kezdeményezett tranzakciók
végrehajtásáról (befektetés, jóváírás). Fontos kiemelni, hogy a szolgáltatás díjmentes. Az SMS küldés beállítását személyesen a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban kezdeményezhetik a
számla-tulajdonosok, másrészt – azok, akik már rendelkeznek
TeleKincstár, illetve WebKincstár szerződéssel – a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy akár online is intézhetik az új szolgáltatás beállítását.
A kincstári internet alapú értékpapír kereskedési rendszer – a
WebKincstár – megújítása révén – március 8-ától – a Magyar Államkincstár új, ügyfélbarát felületekkel szolgálja ki a kincstári befektetőket.
A „Portfolió áttekintő felületen” az ügyfelek közvetlenül kezdeményezhetik a tranzakciók végrehajtását, ugyanakkor a megfelelő
befektetési döntés meghozatala érdekében – napi árfolyamon – az
oldal a saját portfolió értékelését is tartalmazza.
Az „Állampapír műveletek” új információs felületen a Magyar
Államkincstár ügyfelei könnyen és gyorsan áttekinthetik a Kincstár
által forgalmazott állampapírok körét, ezeket több szempont szerint
lekérdezhetik, valamint lehetőségük van a kiválasztott állampapírból
közvetlenül vásárlási és/vagy jegyzési tranzakciók kezdeményezésére is.
Az átláthatóságot, valamint a befektetési műveletek végrehajtását
egyszerűbbé tevő új felületek – az eddigi változtatásokhoz hasonlóan – hozzájárulnak majd a Magyar Államkincstár ügyfeleinek kényelméhez. A WebKincstár szolgáltatások színvonalának javítását célul
kitűző megújulási folyamat várhatóan április végén fejeződik be.
Határok nélkül
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által kibocsátott, három éves
futamidejű, változó kamatozású Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁK) már 2012. november 23-ától elérhető a Magyar
Államkincstár Állampénztári Irodáiban is. A P€MÁK forgalmazásának
bővítésében jelentős lépés, hogy 2012. december 15-től a Magyarországgal határos országok természetes személyei is megvásárolhatják
ezen állampapírokat, illetve magyar nyelven köthetnek szerződést.
A devizakülföldi magánszemélyek, jogi és nem jogi személyiségű
gazdasági társaságok teljes köre 2013. február 15-étől is élhet a
P€MÁK befektetési lehetőséggel, földrajzi korlátozás nélkül.
A WebKincstár teljes megújítása révén – február 15-étől – kezdődően áttekinthetőbbé váltak a befektetési folyamatok, amely keretén
belül a devizakülföldi befektetők is használhatják a WebKincstár
szolgáltatásait, amely angol nyelven is segíti a P€MÁK állampapírral kapcsolatos tranzakciók lebonyolítását.
Az értékpapír-számlanyitás és a számlavezetés ingyenes, a Magyar
Államkincstár a készpénzfelvételért sem számít fel díjat. A szerződéskötést követően az ügyfelek már személyesen, illetve a
WebKincstár és TeleKincstár szolgáltatást igénybe véve - interneten és telefonon keresztül - intézhetik az állampapírokkal kapcsolatos ügyeiket.
Az új ügyfeleknek a szerződéskötéskor meg kell jelenni az Állampénztári Irodák valamelyikében, amelyek elérhetőségeiről, illetve az
általános tudnivalókról a
Magyar Államkincstár
honlapja
(www.allamkincstar.gov.hu) nyújt felvilágosítást.

Antal János
egyesületi elnök

Csigainvázió és csigairtás
Többen panaszkodtak, hogy házuk körül és a
kiskertekben esetenként elképesztő mennyiségű
meztelen csigával szembesülnek, amik amellett, hogy
gusztustalanok, a termést is bántják.
A fenti témával kapcsolatban kértük ki Nagy Lajos
véleményét és tanácsait:
A tavalyi évben a meztelen csigákkal az aszályos időjárás miatt nem volt különösebb gond, mert a nedvesség hiánya miatt akár három hónapra is képesek
„hibernálni” testüket, amikor is alvó állapotban vannak. Most viszont a rengeteg eső és a párás környezet
nagyban segíti szaporodásukat. Gond továbbá, hogy
szinte nincs se ellenségük se betegségük!
Tudnunk illene, hogy számuk csökkentésében a kacsák (a vadkacsák is), a békák (nem agyonverni
őket!), és a sünök is segítőink lennének – ha hagynánk.
A fiatal kacsákat azonban nem szabad kiengedni a
„csigalegelőre”, mert 40-50 elfogyasztása után megfulladhatnak a nyálkától!
A csigaméreg drága és legalább háromszor, vagy akár
többször is ki kellene juttatni a fertőzött területre. A
sózás se célra vezető, mivel az egyrészt rontja a talaj
minőségét, másrészt csak a kifejlett példányokat
pusztítja, az utódokat nem! Most, hogy a belvíz miatt
sok kertet nem lehet majd munkálni, a legolcsóbb
megoldás megoldásnak tűnik, ha egy csapat kacsát
kiengedünk a kertbe és az eredmény: se csiga, se
gyom. Egy másik olcsó és hasznos csigairtási mód a
mészhidrát használata (amit a focipálya kijelölésre is
használnak). Veteményezés után ha látszanak a fényes csigavonalak, akkor akár hetenként 2-3 kiló
mészhidrátot is kiszórunk. A kikelő kiscsigák augusztusban bújnak elő. A kiskertekbe javasolt kiszórt
mennyiség 1-2 dkg/m2, ami szinte alig látható, és a
növényzetnek nem árt, továbbá csökkenti a talaj savasságát. (A mésziszap helyettesítője.)
A salátára
ne tegyünk a mészhidrátból, csak annak mellé szórását ajánlom!
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy összefogásra kérjem az olvasókat, mert a csigák irtása nem
csak
a
kiskerttulajdonosok
érdeke
hanem
mindannyiunké, azoknak is, akik „csak” nyírják a
füvet!
Csak összefogva tudunk a kártevők ellen az esetleges
fertőzés megakadályozásáért, az élhetőbb környezetért.
Nagy Lajos
kistermelő

Körösladány Város Közintézményeinek komplex épületenergetikai beruházása
Európai Uniós pályázati forrásból kerül komplex
felújításra a Körösladányi közintézmények – öregek
napközi otthona, szociális otthon és a polgármesteri
hivatal „B” épület része. A munkálatok épület hőszigetelést, nyílászárócserét és fűtéskorszerűsítést
(kazán- és radiátorcserét) tartalmaznak. A használati
melegvíz előállításához napkollektorok kerülnek elhelyezésre.
Körösladány Város Önkormányzat benyújtott pályázatát az irányító hatóság KEOP4.9./11-2011-0030 sz. alatt
97.464.814.- Ft támogatásban
részesítette,
amely
85 %-os támogatási arányt
jelent.

A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, amelyet az Cool Airconditional békéscsabai Kft. nyert el. A beruházás műszaki ellenőre a
szeghalmi székhelyű Opti-Plan Kft.
A munkaterület átadása 2013. március 8-án történt
meg.
A beruházás várható befejezésének időpontja:
2013. december 31.

Rohanás a tavaszi Mátrában
Második éve működik iskolánkban a „Tükörysek
bakancsban” természetjáró csoport. Azzal a céllal hoztuk
létre, hogy a gyerekeket kimozdítsuk a monitor elől, viszszavezessük őket a természetbe, megismertessük velük
közvetlen környezetük természeti szépségeit, történelmét, és nem utolsó sorban kihívások elé állítsuk őket.
A 3-4 hetente szervezett túrák között szerepel néhány
komoly erőpróbát jelentő teljesítménytúra is. De mi is ez
a teljesítménytúra? A fogalom nem teljesen ismeretlen,
hiszen már három alkalommal rendeztük meg a Sárrét
Teljesítménytúrákat, ahol a résztvevők belekóstolhattak
ebbe a sportba.
Lassan mindennapi életünk részévé válik a
Facebook közösségi oldal. Lehet szidni, de jobb, ha a lehetőségeit a magunk javára fordítjuk. E fórumon azonos
névvel létrehoztam egy csoportot (http://t7.hu/02t8),
ahol időről időre megoszthatjuk a túrákkal, természetjárással kapcsolatos információinkat, kérdéseinket, élményeinket. Itt tettem közzé gondolataimat a március elején tervezett teljesítménytúrám kapcsán…

Március 5., Körösladány

Hétvégén Mátrahegy Teljesítménytúra. Itt próbálkozom meg a 34 km-es távval. Bár edzettem rá, de ez
azért elég durvának ígérkezik. Nehezen viselem a hideget
és március 9-e nekem még a télhez tartozik, különösen a
Mátrában. Ha hó lesz, az hideget jelent, ha nem lesz hó,
az pedig sarat. A 34 km még síkon sem könnyű, a hegyekben pedig kifejezetten nehéz. A szintemelkedés 1436 méter, ami leegyszerűsítve nagyjából azt jelenti, hogy összeadják az emelkedők szintkülönbségeit. A lejtők nincsenek
benne, pedig az legalább olyan nehéz egy havas, sáros
hegyi terepen. Bár az útvonal érinti a Kékestetőt, nem
tudom, lesz-e energiám élvezni a tájat? De nem baj, hisz
éppen azért megyek, hogy kellőképpen kikészítsem magam :) Én megkülönböztetem a teljesítménytúrázást és a
kultúr-ázást :) Az utóbbit művelők megállnak minden
fűszálnál, fényképeznek és látványosságokat nézegetnek.
Talán ez lenne a normális :) A teljesítménytúra inkább
sport, inkább szól a szenvedésről, mint a gyönyörködésről. Mindez mire jó akkor? Mert nincs nagyobb sikerélmény, mint amikor az ember önmagát győzi le. Ennyit,
ilyen körülmények között, hegyekben még sosem mentem. Egyszer el kell kezdeni ;)

Március 10., Mátrafüred

Hát megcsináltam … :) Néhányszor felmerült bennem, hogy elinduljak-e, mert előző este órákon át esett
az eső. De nem szívesen adom fel azt, amire elszánom

magam. Abban bíztam, hogy a hegyen nem áll úgy meg a
víz, mint az alföldön, a lecsorgó víz elmossa a földet és a
köveken, az erdei avaron talán tudok majd haladni. A számításom nagyrészt bejött. Nagyrészt … Persze azt azért
nem mondanám, hogy kellemes volt a terep. Nem vagyok
gyalogtúrázó, nekem nincs túrabakancsom és kamáslim,
ami védene a sártól. Egy lyukacsos futócipőben indultam
el. A 34 km legnehezebb szakaszának azt a 3 km-t éreztem, amikor a Pisztrángos-tótól a Kékesre kellett felkapaszkodni. 700 méter fölött még keményen tartotta magát a tél. Sportcipőben csúszkálni a jeges havon, nem
valami nagy élmény. Ráadásul túl a 20 km-en került sor a
hegymászásra, amikor már nem legfittebb az ember :)
Az esővíz mosta mélyedések megteltek vízzel, amit az
avar elrejtett a szemünk elől. A jeges utakat elkerülendő,
próbáltam nemegyszer az erdei útnak hitt talajra lépni,
de morcosan vettem tudomásul, hogy bokáig süllyedtem
a vizes avarral telt lyukakba. Így aztán átázott cipőben,
víztől fröcsögő zokniban caplattam fel a Kékesre, még 8
km-re a céltól. Ennek ellenére jól bírtam, nem estem szét
a célban.
A teljesítménytúrákon többnyire önmagával versenyez az ember, nincs mód másokhoz mérni magát, de
nem is lenne értelme. Különböző neműek, korúak indulnak, sportolók és amatőrök vegyesen. Abból, hogy a vártnál jobban bírtam, és az időeredményem alapján, úgy
éreztem elégedett lehetek magammal. De most a precíz
szervezés eredményeként lehetőségem nyílt arra, hogy
betekintsek a verseny statisztikájába. …. Elképesztő,
hogy mennyi őrült ember van :) Az esőtől minden vizes,
sáros, havas, jeges volt... vágni lehetett a párás levegőt...,
mégis 960-an (!) neveztek a négy távra. 34 km-en 230-an
indultak. Ennyiből sikerült nekem 23.-ként célba érni.
Még sosem láttam korábban, hogy az eredményem mire
elég. Ennek azért örültem, különösen, mert előttem csak
nálam fiatalabbak végeztek. A tapasztalatokról még anynyit, hogy a GPS igen nagy segítséget jelent ugyan, hisz a
tájékozódással nem kell sokat veszkődni, de azért ez nem
mentesít a térképnézegetéstől, vagy akár a segítségkéréstől. A GPS az erdőben olykor elveszíti a jelet, illetve a
szerpentinen „elkeveredik” az Y elágazásokban. Emiatt
történhetett, hogy a 34 km helyett 35 lett a vége. 1 km-t
tévelyegtem.
Összességében bosszankodhattam volna a mostoha körülmények miatt, de inkább örülök annak, hogy a
túra napján nem esett, kellemes volt a hőmérséklet, meg
hááát … a teljesítménytúra a nehézségekről szól :)
Kiss Károly

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
Rendőrség (Szeghalom): 66/371-555
Ügyeletes rendőr (Körösladány):
06/30-633-71-98,
Körösladány polgármestere: 66/474-100
Polgármesteri Hivatal, Körösladány:
66/474-012
Idősek Otthona: 66/474-058
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás):
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141
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
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Múltidéző
Kedves olvasó! Új rovatot indítunk lapunk hasábjain, amelyben rég megsárgult újságok lapjairól szó
szerint (eredeti helyesírással!) idézzük a Körösladányról szóló, vagy településünkhöz kötődő híreket,
tudósításokat. Jó nosztalgiázást kívánunk!

„Békésmegye a f. évben 621 ujonczot és 62 póttartalékost köteles kiállítani és pedig a gyulai sorozójárás községei u.m. Gerla-Póstelek, Doboz, Gy.-VáriKétegyháza községek 61 ujonczot és 6 póttartalékost, a
békési sorozó járás községei u.m. Békés, Mező-Berény,
Körös-Tarcsa községek 94 ujoncz és 9 póttartalékost, a
csabai sorozó-járás községei u.m. Csaba, Uj-Kigyós,
Gyoma, Endrőd községek 157 ujonczot és 16 póttartalékost, - az orosházi sorozó-járás községei u.m. Orosháza,
Nagy-Szénás, Bánfalva, Csorvás, Sz.-Szt.-Tornya,
P.-Szt.-Tornya, T.-Komlós 106 ujonczot és 11 póttartalékost, a szarvasi sorozó-járás községei u.m. Szarvas,
Szt.-András, Öcsöd, N-Kondoros községek 144 ujonczot
és 14 póttartalékost, - a szeghalmi sorozó-járás községei u.m. Szeghalom, Vésztő, K.-ladány 59 ujonczot és 6
póttartalékost.
Békés Megyei Közlöny, VI. évf., 7. sz., 3. old., B.-Csaba,
1879. január 23-án”
„Békésmegye alispánja által f.é. január 1-től 31ig 113 első 3 második és 3 harmadik osztálya vadászati
jog szolgáltatott ki, melyekért összesen 1380 frt folyt
be. Gyulai lakos váltott 3, orosházi 7, csabai 25, szarvasi
18, m.-berényi 6, békési 14, gyomai 15, öcsödi 1,
kétegyházi 3, uj-kígyósi 1, K.-ladányi 6, körös-tarcsai 2,
f.-gyarmati 5, csákó pusztai 2, p.-szt.-tornyai 1,
dévaványai 1, nagy-szénási 1. kondorosi 1 és Endrőd
községi lakos 6 drb vadászati jegyet váltott.
Békés Megyei Közlöny, VI. évf.,13. sz., 2. old., B.-Csaba,
1879. február 13-án”
A f. év tavaszán Békésmegyében megtartandó
lóosztályozás megyénkben a következő rendben és időben fog megtartatni: 1. Az orosházi járásban f. é.
márczius10-től 17-ig. 2. A szarvasi járásban márczius
18-tól 24-ig. 3. A gyomai járásban márczius 26-tól 28ig. 4. A szeghalmi járásban márczius 29-től ápril 10-ig.
6. A csabai járásban ápril 15-től 18-ig. 7. A gyulai járásban ápril 19-től ápril 25-ig. Márczius 10. és 11-én osztályoztatnak az orosházi, márczius 12-én a p.-földvári, 13án a tótkomlósi, 14-én a sámsoni, 15-én a szt. tornyai,
16-án a bánfalvai és szénási, 17-én a csorvási, 18-án a
kondorosi, 19-20. és 21-én a szarvasi, 22-én a szt.andrási, 23. és 24-én az Öcsödi, 26-án az endrődi, 27. és
28-án a gyomai, 29-én a k.-ladányi, 30 és 31-én a szeghalmi, április 1-én a f.-gyarmati, 3-án a vésztői, 5-6. és
7-én a békési, 8. és 9-én a m.-berényi, 10-én a k.tarcsai, 15. 16 és 17-én a csabai, 18-án az uj-kigyósi, 19
-én a kétegyházi, 21. és 22-én a gyulai, 23-án a dobozi,
24-én a gerla-pósteleki, és 25-én a gyula-vári lovak.
Békés Megyei Közlöny, VI. évf.,16. sz., 3. old., B.-Csaba,
1879. február 23-án”
A fenti – körösladányi vonatkozású – híreket a
Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
munkatársainak segítségével válogatta Szabó Ignác,
közreadja:
Turbucz Zoltán

