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Kedves ünnepre készülő körösladányiak!
Vannak napok, melyek különös erővel ragyognak felénk a dolgos, néha talán szürkének tűnő hétköznapok végtelen sorából. Ünnepeink ezek, életünk nagy
fordulópontjai, melyek egyedivé teszik létezésünket.
Ám ezen ünnepek közül is kiemelkedik az, mely összekapcsol mindannyiunkat embertársainkkal, szeretteinkkel, melyre mindenki tisztelettel, szeretettel tekint
szerte a keresztény világban, sőt még azon túl is.
Karácsony…. Egy szó, mely jelent csodát és a
Megváltó által valósággá vált ígéretet is egyben. Egy
szó, amely nem hiányzik egyikünk életéből sem, noha
minden lélekben más és más érzéseket, meséket,
emlékeket, hitet és megélt boldog perceket rejt.
A valódi ragyogás, a világot formáló, sőt megfordító
erő a betlehemi jászolból áradt szét. Sokszor hallhattuk már annak a csodálatos éjszakának a történetét,
jól ismerjük szereplőit. S noha érkezését számos prófécia és csodás esemény övezte, mégis úgy született
meg, mint bármelyikünk: egy szerető anya és atya
valósággá vált reménységeként. Ám ugyanekkor Ő,
a jászolban fekvő kisded a szülein túl az egész teremtett világ reménységét is magán hordozta. Ez a
reménység, és az ebből táplálkozó hit és szeretet emeli
a karácsonyt az egész év legfényesebb csillagává mind
a mai napig. A karácsonyfa meghittsége, soha nem
múló titokzatossága és fényei mindannyiunk otthonában megidézhetik és meg is idézik azt az éjszakát.
Megidézik, és akárcsak akkor a három királyokat, bennünket is elhívnak a szenteste fényei. Minden fa körül
családok állnak, a legnagyobb, a legszebb családok,
hiszen ilyenkor a szívünkben válik teljessé velünk
ünneplő szeretteink köre, s azok is velünk vannak a
gyertyák fényében, kiknek kezeit már nem tarthatjuk
kezeinkben. A karácsony csodája határtalan és végtelen, véletlenül sem mérhető az üzletek ilyenkor felénk
sugárzó talmi fényjátékaihoz, az agyafúrtan kitalált
újabbnál újabb ajándékok okozta percnyi örömökhöz.
Ez a csoda bennünk lakik, és csak általunk válhat valósággá. Kívánom, hogy kézzelfogható, megélhető valósággá váljon minden lélekben és minden családban ez
a csoda, az ünnep reánk váró napjaiban.
Áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Boldog karácsonyt és békés boldog
új esztendőt kívánunk minden lakostársunknak és Körösladány barátainak!

Dsida Jenő:
Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
(1929)

Körösladányi tervek, pályázatok
A Magyar Falu pályázati
felhívás
támogatott
pályázatai:
A Körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési
Ház hangtechnikai fejlesztése
A művelődési házban található
rendezvénytermek
akusztikai
adottságaihoz
igazított hangtechnikai eszközök beszerzése és beállítása, használatának betanítása. A projekt megvalósításának tervezett
fizikai befejezése: 2020. 12. 31. A projekt teljes elszámolható
költsége 4.996.180,-Ft, támogatás 100%-os.
Körösladányi közterület karbantartó munkagép
beszerzése
Körösladány 4.317 fő lakosú kisváros. A projektet önállóan, konzorciumi partner nélkül valósítjuk meg. Településünk
több, nem összefüggő zöldterülettel rendelkezik, amelyek folyamatos karbantartását főleg kézi erővel végezzük. A meglévő
erőgép-eszközpark kiegészítéséhez szükséges egy traktorra
függeszthető karos szárzúzó, amellyel a belterületi árokrendszert hatékonyan tudjuk kaszálni, és amellyel a hiányzó kézi
erőt ki tudjuk váltani, továbbá a szükséges munkálatokat időben el tudjuk végezni.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:
2020. 09. 30. Elszámolható költsége 3.873.500,-Ft.
Támogatás 100%-os.
Temetői parkoló fejlesztése
A körösladányi temető rendelkezik felújított ravatalozó
épülettel, továbbá a járdák felújítása is megtörtént. Az oda kivezető utak közül a Hunyadi utca felől érkezők részére nem
rendelkezünk parkolásra alkalmas területtel, amelyet e pályázatból valósítunk meg, egy 60 méter hosszú, és 2,5 méter széles, zúzott köves alappal ellátott, aszfaltozott, 10-12 gépjármű
részére biztosított parkoló kialakításával. Ezzel megelőzzük a
további zöld területek kitaposását és biztosítjuk, kedvezőtlen
időjárás esetén is, a kulturált közlekedést. A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020. 12. 31. A projekt
teljes elszámolható költsége: 4.999.863,– Ft, támogatás 100%os.
Belterületi útfelújítás
Az önkormányzatunk tulajdonában lévő Széchenyi utca
szilárd burkolatának, a Kossuth és a Batthyány utcák közötti
szakasza kerül felújítása, megerősítéssel, padkarendezéssel. Az
út hossza 170,96 méter és jelenlegi 4 méter burkolat szélességet 5 méteresre kívánjuk szélesíteni. Az útszakaszon jelenleg
több helyen is hiányos a burkolat, és jelentős süllyedések is
találhatóak. Az utcaszakasz kiemelkedő fontosságú gyűjtőút,
amelyen jelentős gépjármű- és kerékpáros forgalom zajlik. A
projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020. 12.
31.Projekt teljes elszámolható költsége 19.997.357,-Ft.
Támogatás 100%-os.
Befejeződött a „Belterület védelmét szolgáló fejlesztés a Sebes-Körös mentett oldalán nyomás
csökkentő kútsor építésével, valamint a sporttelepi csatorna hálózat rekonstrukciójával” című projektünk
A fejlesztés eredményeképpen településünk különböző
belvízvédelmi hiányosságait feltárva, azokat egyetlen projektbe
integrálva oldódott meg a belvízvédelemmel kapcsolatos probléma. Ebben alapvetően két területet jelölhettünk meg: a SebesKörös töltés lábánál keletkező fakadóvizek és a Sebes-Körös
holtág és a sporttelepi csatorna vízrendezés problémakörét.
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A beruházás keretein
belül megvalósult egy
123,5 fm hosszú, új,
zárt csapadékcsatorna,
a Sebes-Körös töltés
lábánál keletkező fakadóvizek elvezetésének
érdekében
nyomáscsökkentő kútsor, továbbá egy 336 méter
hosszú, nyílt csapadékvíz csatorna felújítása.
A megvalósítás helyszíne a sporttelep környéke.
A projekt megvalósításának időtartama 2017.
06. 01– 2019. 09. 30-ig
tartott.

A megítélt támogatás összege: 105.277.920,- Ft. Támogatás 100%-os volt. A projekt Európai Uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Belterületi járdahálózat felújítása
A Széchenyi utca Kossuth és Batthyány utcák közötti
szakasza, a Batthyány utca Hunyadi utcától az Arany J. út 16.
számig és a Dózsa György út, Makralejáró közötti szakasza.
Széchenyi utca térköves járda építése 235 fm, Batthyány utca:
betonjárda építése 1.000 fm.
Támogatás: 14.969.700,-Ft, Önerő: 14.969.700,-Ft
Várható befejezése: 2019. 12. 20.

(Folytatás a következő oldalon.)

(Folytatás az előző oldalról)

A Henkel előtti járda
Az önkormányzat saját erőből kívánja a 47-es
számú főút mellett, a HENKEL Kft-vel szemben lévő
járdaszakasz és gyalogátkelő kialakítása és a kapcsolódó csapadékvíz elvezető árok felújítási beruházást
megvalósítani.
A várható kivitelezés: 2020. évben.
Leader gördeszka és kerékpáros
ügyességi pálya építése
A projekt keretében a településünk belterületén
található Wencheim parkban kerül megvalósításra a
görpálya építése. A parkban játszótér is található, megfelelő utak és padok környezetében.
A görpálya
25 x 12 méter alapterületű lesz, amelyen 5 db ügyességi elem kerül elhelyezésre a gördeszkások és BMX
kerékpárosok részére.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:
2020.12.28.
Igényelt támogatás 6.000.000,-Ft, önerő

(Saját forrás 4.517.364,-Ft)

A közvilágítás korszerűsítés
A fejlesztés a település teljes belterületét érinti,
ott, ahol korábban is volt közvilágítás. Ezeken a területeken a meglévő lámpatestek cseréjén kívül az eddig
világítótesttel nem rendelkező oszlopokra is kerül fényforrás. Az összes lámpatest 1.125 darab, amelyek
LED-technológiát használnak, hideg fehér fénnyel világítanak. E beruházástól megtakarítást az önkormányzat
nem vár, hiszen a lámpaszám mintegy 500 darabbal
nőtt, de világosabb, jobban megvilágított utcákra számíthatunk. A kivitelező közbeszerzési eljárással került
kiválasztásra. A nyertes a berettyóújfalui MEZEI-VILL
Kft. lett. Tervezett befejezés: 2019. december 20.
Beruházás összege: 87.995.036,-Ft.

Egy régi kép

Az első világháborús emlékmű felújítása
Dr. Kovács György Zoltán és
Az első világháborús emlékművünk felújítása
munkatársa, Balázs Mihályné
Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom
az ünnepségen
Kutatásáért Közalapítvány 1.000.000,- Ft támogatásával, továbbá az önkormányzat 1.450.000,- Ft saját erejével kerül megvalósításra.
Az emlékmű felújítását az alábbiak alapján kívánjuk
Művelődési ház érdekeltségnövelő
elvégezni. A bronz rész: az alakok tisztítása biológiai
pályázat
A kedvezményezett részére a közművelődési szennyeződésektől, szemcseszórás homokszóróval,
alapszolgáltatások megszervezése érdekében biztosított patinázás, védő viasz réteg felhordásával. Kőrész: emközponti költségvetési támogatás a műszaki, technikai lékmű tisztítása, felület szilárdítása, fugázás, megkoeszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítására, pott betűk újrafestése, táblák polírozása, elvált részek
épületének karbantartására, felújítására fordítható. eltávolítása, plasztikai kiegészítés, hidrofóbizálás, restaBeszerzésre kerülő tételek: rendezvénysátor, össze- urátori szakvélemény.
A munkálatokat a 3 Szobrász Művészeti Kft. végzi el.
csukható padok, zárható lemezszekrények.
Kapott támogatás összege: 212.000,-Ft, felajánlott A tervezett befejezés időpontja: 2019. 12. 31.
önrész 381.000,-Ft.
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Az október 13-án megtartott helyhatósági választásról

Az önkormányzat korelnöke olvassa fel az eskü szövegét. (Balról: Csala Rajmund,
Tóth József Endréné, Sánta János aljegyző, Ilyés Lajos jegyző, Kardos Károly polgármester,
Varga István, Holóka Demeter Péter, Mundrucz Gábor, Gara Tamás.)
Részletek a Körösladányi Választási Bizottság
tájékoztatójából
A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a megyei közgyűlés tagjainak
választása településünkön rendben, a törvényes előírásoknak
megfelelően zajlott le. A választók névjegyzékébe 3.581 fő
került felvételre. A választás napján az előbbi számból szavazóként 1.054 fő jelent meg a szavazókörökben, ami 29,48 %-os
részvételi aránynak felel meg. Ez kevesebb mint az országos
átlag, amely 48,58%-os volt. A polgármesteri szavazólapra 1
jelölt neve került fel. Erre a jelöltre adhatta le a szavazatát a
megjelent 1.054 választópolgár. A polgármester választás során
a szavazatszámláló bizottság által érvényesnek talált 932 szavazatot, amely az összes szavazathoz viszonyítva 88,43 %-os
aránynak felelt meg. Az érvényes szavazatokból Kardos Károly a
FIDESZ-KDNP jelöltje 932 szavazatot (100,00 %), kapott.
Ezen
eredmény
alapján
2019.
október
13-tól
Körösladány Város polgármestere továbbra is Kardos
Károly Körösladány, Batthyány u. 32. szám alatti lakos.
Városunkban a képviselő-testület létszáma 6 fő. A helyi
képviselő-testület 6 mandátumáért 10 fő képviselő jelölt indult.
Szavazóként megjelentek száma szintén 1.054 fő, az érvényes
szavazólapok száma 1.034 (98,10 %), az érvényes szavazatok
száma 4.704 volt (4,55 szavazat/választó). A választás úgynevezett kislistás rendszerben zajlott, melynek eredménye a következő lett, az eredmények a szavazólap sorrendjében:
- Mundrucz Gábor (505 szavazat),
- Tóth József Endréné (614),
- Gara Tamás (633),
- Földi Elek (276),
- Varga István (511),
- Holóka Demeter Péter (619),
- Csala Rajmund (500),
- Dr. Tabi Dezső Péter (227),
- Dr. Kovács György Zoltán (343),
- Kovács Imre (476).
A kapott szavazatok száma sorrendjében a képviselő-testület
tagjai lettek:
- Gara Tamás Körösladány, Arany J. u. 54/1.
633 szavazat,
- Holóka Demeter Péter Körösladány, Fási u. 20/1.
619 szavazat,
- Tóth József Endréné Körösladány, Fási u. 19.
614 szavazat,
- Varga István Körösladány, Kazinczy u. 17.
A főzőverseny díjai
511 szavazat,
- Mundrucz Gábor Körösladány, Széchenyi u. 4.
505 szavazat,
- Csala Rajmund Körösladány, Kossuth u. 27/1
500 szavazat.
A szavazók a megyei közgyűlés tagjaira is szavaztak. Békés
megyében a megyei önkormányzati helyekért 6 párt indult.
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Városunkban a megyei közgyűlés listájára szintén 1.054 fő adott
le szavazatot, amelyből 991 (94,02 %) volt érvényes.
- MI HAZÁNK MOZGALOM
58 szavazat (5,85 %)
- FIDESZ-KDNP
635 szavazat (64,08 %)
- JOBBIK
92 szavazat (9,28 %)
- MOMENTUM MOZGALOM
54 szavazat (5,45 %)
- DEMOKRATIKUS KOALICIÓ 72 szavazat (7,27 %)
- MSZP
80 szavazat (8,07 %)
A megalakuló Békés megyei közgyűlésben a pártok az alábbi
képviselői helyeket szerezték meg, a listákra leadott szavazatok
figyelembe vételével:
- FIDESZ-KDNP 10 képviselő (53,11 %),
- JOBBIK
2 képviselő (14,36 %),
- MSZP
1 képviselő (7,76 %),
- DK
2 képviselő (10,71 %),
- MI HAZÁNK
1 képviselő (6,04 %)
- MOMENTUM
1 képviselő (8,02 %).
Korábban a kisebbségi névjegyzékbe 102 fő került felvételre, amelyekből a választáson 39 fő jelent meg és adott le
érvényes szavazatot, ez 38,24 %-os megjelenést jelentett.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi képviselői lettek:
- Jakab Tiborné
27 szavazattal,
- Jónás András
22 szavazattal,
- Jakab József
23 szavazattal .
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. október 22-én tartott alakuló ülésén
alpolgármesternek Varga Istvánt választotta, továbbá
három bizottságot hozott létre.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
(Közbeszerzési Bizottság)
Elnök:
Képviselő tagjai:
Külsős tagja:

Tóth József Endréné
Csala Rajmund
Gara Tamás
Kovács Imre
(A bizottság másik, külsős tagja a decemberi testületi
ülésen kerül megválasztásra.)

Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök:
Képviselő tagjai:
Külsős tagjai:

Holóka Demeter Péter
Mundrucz Gábor
Tóth József Endréné
Ombodi Mihály Imréné
Baliga Andrásné

Ügyrendi, Kulturális, és Sport Bizottság
Elnök:
Mundrucz Gábor
Képviselő tagjai:
Holóka Demeter Péter
Gara Tamás
Külsős tagjai:
Csala Rajmund Rudolfné
Ujfalusi László.

NYÁRI EMLÉK...

Iskolai hírek

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolából 2019. július 14-én 57 tanulóval
és 6 fő kísérő pedagógussal indultunk a Balatonra, a
zánkai Erzsébet-táborba. Vonattal tettük meg az utat
oda-vissza, mely szintén ingyenes volt mindenki számára. A csomagokat Körösladány Város Önkormányzatának, valamint Keresztesi János és Havran Mihály
tanár bácsiknak köszönhetően kisbusz szállította a
tábor helyszínére. Az ottalvós élménytábor programjai, szolgáltatásai és az ingyenes utazás is részben az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által megvalósuló projekt keretében jött létre.
Az Erzsébet Táborok kiemelt célja, hogy a Balatonnál
eltöltött egy hét alatt minél több lehetőséggel találkozzanak a gyerekek a klasszikus tábori és élménypedagógiára épülő programok, a modern tudományok, valamint a környezettudatosság mentén. A
felhőtlen és feledhetetlen kikapcsolódással telt hét
hamar elrepült A szórakoztató, közösségépítő, valamint a képességfejlesztő és társadalmi integrációra
fókuszáló programok által a gyermekek az iskolai
szünidőben is új ismeretekkel gazdagodhattak, amelyek a későbbiekben hatással lehetnek a pályaválasztásukra is.

A körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 5.a osztályos tanulói: Hőgye
Klarissza, Nagy László, Ombodi Dominik Róbert és Tóth
Patrik (képünkön) a Nyerő négyes csapatban a Nyelvész-

kedők versenyen az első forduló után tovább jutottak
a területi fordulóra, amely február 7-én kerül megrendezésre. Ez a rangos, IV. Nyelvészkedők Kárpát-medencei
csapatverseny, a „Míg megnövök” Akkreditált Kiváló
Tehetségpont egyik országos versenye. A verseny szakmai vezetője: a „BonisBona – A nemzet tehetségeiért”
díjas dr. Koi Balázs PhD-főiskolai tanár. A verseny célja:
a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatuk és az
anyanyelv iránti szeretetük erősítése, a magyar nyelv
népszerűsítése. A verseny során fontos szerepet kap a
közösen, csapatban végzett munka élvezése, a közösen
elért eredmény nagyszerűségének átélése. A verseny
feladatai: (grammatikai, helyesírási, nyelvhasználati,
nyelvhelyességi feladatok) a magyar nyelv tantárgy tananyagára, a nyelvhasználati szabályok ismeretére épülnek. A megoldások során felszínre kerül a diákok kreativitása, józan okoskodása, nyelvi fantáziája. Ugyanezeknek a tanulóknak 2 évvel ezelőtt sikerült az országos
fordulóig eljutni. Felkészítő tanár: Sas Éva.

FELHÍVÁSOK – TÁJÉKOZTATÓ
A
Körösladányi
Polgármesteri
Hivatal
értesíti azokat, akik a közterületen, utak mellett különböző tárgyakat (kő, vasdarabok, karók, gumik stb.)
helyeztek el, és ezzel zavarhatják a biztonságos közlekedést, hogy a Viziközmű Intézmény 2019. december
16-20. között ezeket a tárgyakat előzetes felszólítás
nélkül eltávolítja a közterületekről.
Köszönjük megértésüket!

hivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalához be kell jelentenünk az esetet, a Hivatal pedig eljárást folytat le
a tulajdonossal szemben. 2./ A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalánál szabálysértési eljárt
kell indítanunk, veszélyeztetés kutyával szabálysértés
miatt. Kérünk minden érintettet, hogy a saját érdekében, mint felelős ebtartó, a bejelentési kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget!

A
Körösladányi
Polgármesteri
Hivatal
felhívja az ebtartók figyelmét, hogy a kötelező
ebösszeírás
során
be
nem
jelentett
ebek
esetében,
amennyiben
lakossági
vagy
más
hatósági bejelentés nyomán vizsgálnunk kell azt, hogy
bejelentés megtörtént-e, és a nyilvántartásból azt állapítjuk meg, hogy az ebtartó nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, hivatalból eljárást kell indítanunk,
és állatvédelmi bírságot kell kiszabnunk, amelynek
mértéke 30.000,-Ft/eb. Az eljárás során vizsgálnunk
kell, hogy az eb rendelkezik-e transzponderrel (chippel),
és megkapta-e a veszettségelleni oltást. Amennyiben a
kutyája közterületen kóborol, esetleg megtámad valakit
és 8 napon belül gyógyuló személyi sérülést okozz,
intézkedést kell tennünk: 1./ A Békés Megyei Kormány-

A DAREH BÁZIS Nonprofit Hulladékgazdálkodási
Zrt. tájékoztatása alapján e hónapban Körösladányba
érkezik 800 db 240 literes és 104 db 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény. Az edényeket a korábban
megadott módon lehet igényelni a Széchenyi utcai volt
óvoda épületében munkaidőben.
Várhatóan a korábban kiosztott zöld színű edényzet a
jövőben zöldhulladék-gyűjtésére szolgál majd, míg a
most megigényelhető sárga színű edények pedig a jövőben szelektív hulladék gyűjtésére szolgálnak majd.
Pontos információkért figyeljék az önkormányzat
weboldalát a www.korosladany.hu vagy a Körösladányi
Polgármesteri Hivatal facebook oldalát.
Körösladányi Polgármesteri Hivatal

7.

Közérdekű telefonszámok:

(Egy kis szilveszteri előzetes...)

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
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 (hibabejelent, gázszivárgás):
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141
Vízszolgáltató (hibabejelentés):
06-80/922-333
Dr. Mihala András állatorvos:
06-70/94-94-609
Gyepmester (kóbor ebek befogása):
(Szuromi István) 06-30/224-34-40

ÉRTESÍTÉS

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Zrt. tájékoztatója szerint a karácsonyi ünnepekre való
tekintettel a kommunális (vegyes) hulladékszállítás
időpontjai Körösladányban változnak. December 23án, hétfői gyűjtési napon lesz a kommunális (vegyes)
hulladék ürítése az I. körzetben, december 25-i, szerdai
gyűjtési nap helyett. December 27-én, pénteki gyűjtési
napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális
(vegyes) hulladék a II. körzetben, december 26-i,
csütörtöki gyűjtési nap helyett. Kérjük, hogy a kukákat,
minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő
állapotban az ingatlan elé kihelyezni! (A közszolgálta-

tással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak.)

8.

A Körösladányi Református Egyházközség ünnepi alkalmai
December 24. (kedd), 15.00 órakor
Karácsonyi istentisztelet a templomban
December 25. (szerda), 10.00 órakor
Úrvacsorás karácsonyi istentisztelet
a templomban
December 26. (csütörtök), 10.00 órakor
Karácsonyi istentisztelet a gyülekezeti teremben
December 31. (kedd), 15.00 órakor
Óévi istentisztelet a gyülekezeti teremben
2020. Január 1. (szerda), 10.00 órakor
Újévi istentisztelet a gyülekezeti teremben

A Körösladányi Katolikus
Egyházközség ünnepi miserendje
December 24. (kedd), 24.00 órakor
Éjféli mise
December 25. (szerda), 9.00 órakor
Ünnepi mise
December 26. (csütörtök), 9.00 órakor
Ünnepi mise
December 31. (kedd), 16.00 órakor
Év végi hálaadó szentmise
2020. Január 1. (szerda), 9.00 órakor
Újévi szentmise

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ
Közérdekű információs lap
Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata
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