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 Az új évet (ócska tárgy!) 
 Kell megénekelnem, 
 Hálálkodva, ahogy illik, 
 Poharat emelnem. 
Mit van mit kívánni még 
Ily áldott időben? - 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
Olcsó legyen a kenyér, 
A gabona áros; 
Jól fizesse a tinót 
S nyerjen a mészáros, 
Mérje pedig szöszön-boron, 
Font kijárja bőven. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót; 
Valaki csak ráteszen, 
Nyerje meg a lottót; 
Annyi pénzünk legyen, hogy! 
Még pedig pengőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
Szegény ember malacának 
Egy híja se essék; 
Messze járjon dög, halál, 
Burgonya-betegség; 
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 

 
 
Tücski-hajcski baromnak 
Sokasuljon lába; 
Boci járjon mezőre, 
Gyermek iskolába; 
Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
A biró is, mint eddig, 
Tisztét jól betöltse: 
Víz kedviért a babát 
Soha ki ne öntse; 
Emberiség, igazság 
Egyik serpenyőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
Nagy uraink (ha élnek) 
Nőjenek nagyobbra; 
Áldozzanak, legyen is mit, 
Mégse üssék dobra; 
Nemzetiségünk mellett 
Buzogjanak hően. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
Író pedig írónak 
Szemét ki ne ássa, - 
Ne is legyen az idén 
Napfogyatkozása 
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-, 
S előfizetőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
Mire üssek még pohárt? 
Asszonyi hűségre? 
Barátság-, polgár-erény-, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Vannak kelendőben. 
Tudj' Isten, mi minden nincs 
Ez új esztendőben! 
                                   (1853) 

 
Arany János 
Alkalmi vers 

MEGHÍVÓ 
Körösladány Város Önkormányzata, intézményei  és a rendezvény 

támogatói szeretettel meghívják városunk lakóit a                                      

Ladányi karácsony 
rendezvényeire. 
PROGRAMOK: 

2015. december 18-án, pénteken  
az általános iskolában - a tanulók részére - 

8.00 - 12.00 óráig karácsonyi játszóház. 
2015. december 20 (aranyvasárnap) 
15.oo órától - a művelődési házban –                                                                                            

27. alkalommal kerül megrendezésre a                                                                                         

Ladányi karácsony.                                                       
A   hátrányos helyzetűek  a részükre eljuttatott           
   tikettek ellenében - a támogatók jóvoltából  -                                               

vendéglátásban részesülnek.           
 (Az  általános iskola ebédlőjéből az étel elvitele  december 20-án,  

vasárnap 12.00 órától lehetséges.)                                                                     
Tartson velünk!  Ünnepeljünk együtt!                                                                  

   Boldog karácsonyt, Körösladány! 



 
 2. 

 Közhelynek tűnik azzal búcsúzni egy esz-

tendőtől, hogy nagyon hamar eltelt, pedig biztos 

vagyok abban, hogy e véleményemmel nem va-

gyok  egyedül. Közel az év vége, még  néhány nap 

és magunk mögött hagyjuk a 2015 évet. Ha visz-

szatekintünk a múló esztendőre, kijelenthetjük, 

hogy az Magyarország és a magyarság számára 

sok bizonytalanságot, lezáratlan kérdést és meg-

oldásra váró feladatot hagyott. Nem példa nélküli 

ez ezeréves történelmünkben, de az Európában 

zajló események miatt ennek hangulata talán job-

ban beszivárgott mindennapjainkba. Remélem, 

mindannyian - joggal - bizakodhatunk, hogy ezek 

a nem kicsi és nem egyszerű feladatok rövid távon 

megoldódnak. Vannak dolgos hétköznapok és 

vannak megkülönböztetett időszakok, az ünne-

pek. Most ez utóbbin a sor. A november utolsó 

vasárnapján kigyúlt fény jelzi számunkra, hogy 

közeleg az az ünnep, ami talán képes  a bennünk 

kialakult nyomasztó érzéseket elhalványítani.   

Karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünne-

pünk, amely lehetőséget ad arra, hogy azt a szere-

tet és az összetartozás jegyében töltsük. Ilyenkor 

van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunk-

ban egy kis szünetet tartsunk és szűkebb, tágabb 

családi, baráti körben békésen, meghitten ünne-

peljünk, örüljünk egymásnak és eltávozott szeret-

teinkre gondolva, gyertyát gyújtsunk.                                     

 Az év vége lehetőséget ad a családoknak a 

visszatekintésre és a számvetésre is. Ezt teszik  a 

cégek, a vállalkozások és az önkormányzatok egy-

aránt. Lezárul egy  gazdasági év, amit a különböző 

nehézségek és gondok ellenére Körösladány Város 

Önkormányzata eredményesen zárt és bizakodóan 

tekinthet a következő évre, amelyet az idei év tel-

jesítménye alapozott meg.  

 A korábbi évekhez hasonlóan idén is jelen-

tősen gyarapodott önkormányzatunk vagyona. 

Minden korábbi években megkezdett beruházást 

sikeresen lezártunk. Elkészült településünk eddigi 

legnagyobb léptékű fejlesztése, aminek köszönhe-

tően Körösladány teljes területén elérhető a 

szennyvízcsatorna hálózat, és megújult a szenny-

víztisztító telep. A képviselő-testület döntése 

alapján, önerőből - mintegy 230 millió forint                  

értékben - útalap épült a korábban szilárd                 

burkolattal nem rendelkező utcákban, illetve több 

utca kapott új aszfaltburkolatot. Az önkormányzat 

intézményei is fejlődtek, gyarapodtak. Az óvodá-

ban és a bölcsődésben a hőszivattyús fűtési és 

hűtési rendszert kiegészítve napelemes, elektro-

mos áram termelő rendszer valósult meg, aminek 

következtében tovább bővült a megújuló energia 

felhasználásának köre. Az ovifoci pálya megépíté-

sével a legfiatalabbak is megfelelő körülmények 

között ismerhetik meg a mozgás örömét. Számos 

olyan tervvel rendelkezünk, amelyek eredményes 

pályázatokat követően segítik rövid és hosszabb 

távú céljaink elérését. Joggal bízhatunk abban, 

hogy néhány év múlva Körösladány jelképes kará-

csonyfája alatt örülhetünk a Köröstarcsáig meg-

épült kerékpárútnak, a szabad-strandnak, a kisha-

jókikötőnek és remélhetőleg a városi sportcsar-

noknak, tanuszodának, és mindazon fejlesztések-

nek melyekre kisvárosunk polgárai okkal és rég-

óta vágynak. 

 Mindezek megvalósulásának előfeltételei, 

hogy településünkön folytatódjanak a munkahely-

teremtő beruházások, és az, hogy önkormányza-

tunk folytassa azt az utóbbi két évtizedre jellemző 

takarékos szemléletét, amely alapja a  települé-

sünkön tapasztalt eredményeknek.  Most az ad-

vent az ünnep napjaihoz, karácsonyhoz vezeti el 

az embert, amelyet kicsi és nagy egyaránt vár.                  

A gyerekek ajándékot, a felnőttek inkább pihe-

nést, nyugalmat remélnek tőle.  Jó lenne, ha az 

ünnep szépségét nemcsak  az ajándékok értéke, 

nagysága adná, hanem a szeretet, amiből minden-

ki részesülhet,  amit mindenki adhat és kaphat. 

Kívánok minden lakostársamnak, a Körös-
ladányból elszármazottnak és Körösladány                   
valamennyi barátjának  békés, boldog karácsonyi  
ünnepeket, jó egészséget és sikerekben gazdag 
békés, boldog új esztendőt. 

 
    Kardos Károly  
     polgármester 

 Tisztelt lakostársaim! 
Kedves barátaim! 

A megújult Árpád utcai aszfalt.  

A szennyvízcsatorna átadásakor. 



 

3. 

Egy régi kép 

 

Tisztelt Meglévő és Leendő Előfizetőnk! 
 

Köszönti Önt a KalászNet Kft., a lakóhelyén kiépített             

kábeltelevíziós hálózat új szolgáltatója.                                      

Kérjük, olvassa el rövid tájékoztatónkat! 
 

Változás a szolgáltató személyében, változatlan 

árakkal és feltételekkel 
 

Tájékoztatjuk, hogy lakóhelyének kábeltelevíziós hálózata 

értékesítésre került a KalászNet Kft. részére, így                   

2015. december 1-től már Társaságunk nyújtja az                     

Ön településén a televízió/internet szolgáltatásokat. 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató váltással nem történik 

lényeges változást az előfizetői szerződésében,                      

változatlan áron, változatlan kedvezményekkel                              

és megszakítás nélkül nyújtjuk tovább                                            

az előfizetői   szerződésének megfelelő                                        

TV-, és internet szolgáltatásokat.                                             

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató-váltás                                    

nem jár külön díjfizetési kötelezettséggel. 
 

Egyúttal felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy              

csomagjaink és szolgáltatásaink kapcsán                          

fordulhatnak helyi partnerünkhöz is,                                   

aki készséggel áll rendelkezésükre:  
 

Füzes TV Kft. 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 3-7. 

Tel: +36-66/400-800 
 

Számlázással kapcsolatos információkért látogasson el 

honlapunkra vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat! 

 

A FÜZES TV KFT., mint a KALÁSZNET KFT.                       

hivatalos Partnere kéri a lakosságot, hogy a                     

Kábel Televízió és Kábel Internet                                       

szolgáltatásokban fellépő panasz esetén  

Hibabejelentést a +36-40/201-200 számon                      

minden nap 06.00-22.00 óra között vagy a  

hibabejelentes@kalasznet.hu                                                    

  

Tisztelt Előfizetők!  
 
 A Füzes Tv Szolgáltató Kft. 2015. december 
elsejével értékesítette hálózatát a KalászNet Kft.-
nek.   
 Az elmúlt 10 év során kialakított szolgáltatásaink-
ban reméljük mindenki megtalálta a számítását.             
A hibáinkból okultunk, és próbáltuk legjobban,                   
a legrövidebb idő alatt javítani a meghibásodáso-
kat. Köszönjük visszajelzéseiket, amellyel segítet-
ték munkánkat! 
 
Továbbra is helyben vagyunk: 
 
  Üzemeltetni szeretnénk a Nadány Tv csator-

náját, amely Körösladányról a körösladányiaknak  
szól. A már megszokott módon minden csütörtö-
kön este 19 órától 1,5 - 2,5 órás adással jelentkez-
nénk, amelyet vasárnap 15 órától ismételnénk. 
Terveink között szerepel a digitális platformba 
való beillesztés is, azaz aki tudja nézni a DVB-C 
adást, annak meg fog jelenni a Nadány Tv műsora 
is. 
  A helyi TV képújság hirdetéseit a jövőben a 
Körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 
irodájában lehet feladni. 
 Szintén a művelődési házban lehet intézni 
azon igényeket, amelyek a belső házhálózatokra 
vonatkoznak - TV hangolás, vagy belső internethá-
lózat kialakítás -,  amelyeket továbbra is elvég-

zünk.  
 Füzesgyarmati irodánkban telefonon is                  
fogadjuk ezen szolgáltatások igénylését a                     
06-66/400-800-as telefonszámon.  
 
 Ezúton is szeretnénk megköszönni eddigi 
együttműködésüket és bizalmukat!  
 
 Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és        
eredményekben gazdag, boldog új évet kívánva,  
maradok tisztelettel:  
  
      Szabó Zoltán, 
     A Füzes Tv Kft.  
      ügyvezetője  

 

   Körösladány 2015. évi adventi koszorúja 

https://mail.korosladany.hu/owa/redir.aspx?SURL=PQ95xIJYk5lwXlnqMxZvf8ctmzzv48v110gTDjXVAfHpzX803v7SCG0AYQBpAGwAdABvADoAaABpAGIAYQBiAGUAagBlAGwAZQBuAHQAZQBzAEAAawBhAGwAYQBzAHoAbgBlAHQALgBoAHUA&URL=mailto%3ahibabejelentes%40kalasznet.hu
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Október 9-én Szeghalmon a Békés megyei 

körzeti futóversenyen iskolánkat 43 tanuló képvisel-
te. (A korcsoportok futótávjai: 1. kcs. 600 m, 2. kcs. 
1000 m, 3. kcs. lány 1200 m, 3. kcs. fiú 1600 m, 4. 
kcs. lány 1600 m, 4. kcs. fiú 2000 m voltak.)                          
Kiemelkedő eredményt ért el: 1. kcs. fiú csapat első 
helyezés (Bak László, Bak Márk, Szász Dávid Rómeó, 
Tasi Milán, Kovács Erik, Puporka Zoltán, Tóth Nándor, 
Tóth Gergő). Bak László egyéni első helyezés.                        
3. kcs. fiú csapat első helyezés (Boros Zsolt, Talpalló 
Norbert Lajos, Katona Roland, Szabó László, Egeresi 
Lajos, Kántor Dániel, Buga Barnabás). Boros Zsolt  
első, Talpalló Norbert Lajos második, Katona Roland 
harmadik  helyezés. A 2. kcs. lányoknál Katona                     
Katalin  második, Faragó Fatima harmadik helyezést 
ért el. A 2. kcs. fiúknál Győri Vince első lett.      

 
Október 13-tól zajlott le iskolában a már  

hagyományos  Egészségnevelési hét, melyen az                   
elmúlt évekhez hasonlóan az idén is részt vettek    
tanulóink szülei is. A TÁMOP 3.1.4.C-14 pályázat 
egyik eleme volt az egészségnevelés témája, így en-
nek keretein belül szervezett elemek is színesítették 
a hagyományos programelemeket. Az alsó tagozato-
sok az egészséges életmóddal kapcsolatos figurákat,  
bábokat készítettek. Sok, érdekes, ötletes  alkotás 
született, melyeket kiállítás keretében mutattunk be. 
Az alsós tagozatosok különleges teákat és gyógynö-
vényeket, illetve mézkülönlegességeket kóstolhat-
tak. A szülők által tartott előadáson a gyerekek                   
a méhészettel, annak eszközeivel ismerkedtek                       
és a méz jótékony hatásairól hallhattak. A kisebb 
korosztály  szellemi és egészségnevelési vetélkedő-
kön vett részt. A csapatok tagjai között szülők is           
voltak. A további programban a Világ Gyalogló Nap 
keretében a felső tagozatosak az 5 km-es távot                  
teljesítették, a legkisebbek ugyanekkor zumbán                
vettek részt. Szerdán ,,Egészségfalatok” címmel vá-
sárt rendeztünk, amelynek egyik feladata egy, az 
egészséges életmódot hirdető stand felállítása volt.  
A gyermekek  szüleik segítségével  szebbnél szebb, 
ízléses, ételekben és italokban gazdag standokat 
állítottak fel. Az értékelés alapján „A legszebb                  
standok” és „A legtöbb egészségtallért gyűjtő                   
osztály” közös értékelésének első helyezettjei évfo-
lyamonként az 1.a, a 2.b, a 3.a, és a  4.b osztályok 
lettek. A felső tagozatosok részére Klobusitzky 
György tartott szemléletformáló előadást, amelyen                
a diákokat érintő veszélyekről szólt. A rendkívül fi-
gyelemfelkeltő előadáson szóba került - egyebek 
mellett -  az alkohol, a kábítószer és az erőszak is.                 
A Sulivirtus címen megrendezett vetélkedőn az                 
osztályok tanulói  mérték össze erejüket, állóképes-
ségüket, gyorsaságukat és ügyességüket. Elsősegély-
nyújtási ismereteket is szerezhettek                   men-
tőtisztek közreműködésével. Volt továbbá                    
tea- és mézkóstoló, előadás a gyógynövények                  
hatásairól, zumba és modern tánc, melybe a szülőkön 
kívül a pedagógusok is bekapcsolódtak. Az egészség-
hét  része volt a csorvási biokert meglátogatása,              
valamint a kirándulásról hozott biotermékek megis-
mertetése és kóstolása. Az egészséghét izgalmakban, 
jó hangulatban telt el.  Reméljük, hogy a sok hasznos 
tanácsot megfogadják a gyerekek, és azok nem csak 
erre a pár napra szóltak! 

                      
A Magyar Szabadidősport Szövetség 2015-

ben is megrendezte a gyaloglást népszerűsítő                    
rendezvényét a Világ Gyalogló Napot. A nemzetközi 
kezdeményezéshez iskolánk is csatlakozott. Október 
19-én délután nem egy szép, verőfényes időben               
indultunk neki a távnak. Esőt jósolt minden, ami csak 
időjárás-előrejelzésével foglalkozik. De csak az                   
időjárás volt borongós. 157-en gyűltünk össze a   
gimnázium épülete előtt és hosszú, tömött sorokban 
indultunk el a B változatként kiírt útvonalon, amit 
gyakorlatilag pihenés nélkül, 80 perc alatt tettünk 
meg. Köszönet illet minden résztvevőt, a közreműkö-
dő pedagógusokat, akik nemcsak propagálták,                 
hanem el is kísérték osztályaikat. Köszönet Bartolák-
né Pauló Máriának, aki zászlót készített és Szijjártó 
István erdésznek, aki járhatóvá tette az erdei útvo-
nal egy részét. Sajnáljuk, hogy nem ott tudtuk lebo-
nyolítani a sétát. Köszönet továbbá a            Körösla-
dányi Polgárőr Egyesület tagjainak, akik              biz-
tosították a felvonulást, Jónás Bencének, a Füzes TV 
Kft. munkatársának, aki megörökítette az eseményt 
és természetesen a gyerekeknek, felnőtteknek, akik 
részt vettek.  

A videófelvételt és több száz képet megte-
kinthetnek   a  http://goo.gl/lhtnz9     linken és a 
facebookon   https://goo.gl/62D1AJ 

 
 Hagyományaink szerint minden év novembe-
rében az alsó tagozatos gyerekek  vetélkedő formá-
jában mérik össze tudásukat a takarékosság jegyé-
ben. Idén is játékos, furfangos feladatokkal készül-
tünk, így igazán jó hangulatban telt a délután.                       
Az osztályok emléklapot kaptak, illetve minden                   
évfolyamon az első helyezettek ajándékban részesül-
tek. A verseny győztesei évfolyamonként:                                
1.b, 2.a, 3.a, 4.b. 
  
 November 4-én - az óvoda-iskola átmenet 
program keretében - az első osztályosok a tanító né-
nijükkel  az osztálytermükbe rendhagyó tanítási órá-
ra várták a volt óvó pedagógusaikat.  
 
  
 A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja a Csaba Parkban idén is megrendezte a 
Pályaválasztási Vásárt. A kétnapos esemény célja, 
hogy segítse a pályaválasztás előtt álló fiatalok és a 
pályakorrekcióra kényszerülő felnőttek megalapozott 
döntését. Az eseményen iskolánk teljes 8. évfolyama 
részt vett. Reméljük, hogy hasznos információkat 
kaptak, melyekkel könnyebben jutnak majd döntésre 
a jövőjüket illetően. A pályaválasztás nem egy 5-10 
perces folyamat, már az általános iskolában el kell 
kezdeni a pályaorientációt, hogy a választás a lehető 
legjobb legyen. Ha valakiben megvan az ambíció, az 
akarat, akkor a lehetőséget is megtalálja hozzá. A 
vásár számos lehetőséggel várta az érdeklődőket. 
Nem csak kiállítókkal találkozhattak és gyűjthettek 
róluk hasznos információkat, de önismereti tanács-
adás, szakmabemutatók, üzemlátogatások, szakma-
sziget sátor (TOP 20 szakma), EURES, szakma-mozi, 
ingyenes nyelvvizsgateszt, grafológiai tanácsadás, 
konferencia is segítette őket. (Képek: http://goo.gl/
F9A8gh) 

 

ISKOLAI HÍREK 

http://goo.gl/lhtnz9
https://goo.gl/62D1AJ
http://goo.gl/F9A8gh
http://goo.gl/F9A8gh
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 Évfordulók nyomában 
 

 200 éve, 1815. június 5-én született Pesten     
báró Wenckheim Viktor, a magyar főrendiház örökös 
tagja, az osztrák hadsereg tisztje, földbirtokos, mező-
gazda, ~ Béla és ~ László öccse. Bátyjaihoz ifjú korától 
(különösen a körösladányi kastélyban töltött évei alatt) 
bensőséges viszony fűzte.  
        Katonai pályára lépett, majd – mivel testvérei 
(főleg Béla) egyre tevékenyebb szerepeket vállaltak a 
közügyekben és a nagypolitikában – fokozatosan átvette 
a családi gazdaság irányítását.  
        A szabadságharc bukása után – 1849. szeptember 
11-től – idősebb bátyja minden Békés vármegyei ingó és 
ingatlan vagyonát zár alá helyezték. Ezeknek ő lett a 
zárgondnoka (az 1850. július 20-i amnesztiáig). 
        A főrendiházi tárgyalásokban már 1861-töl részt 
vett. Körösladányi birtokán magyar fajtákból országos 
hírű juhtenyészetet alapított és vezetett. Tenyészállatai-
val a kiállításokon számos díjat nyert.  
        Békés megyei nagybirtokai mellett a Felvidéken is 
jelentős birtokokra tett szert. Idősebb korában Pozsony-
ba költözött, és egyre ritkábban látogatott haza. Itteni 
birtokait unokái örökölték. Vidám kedélyű, jó szívű főúr-
nak ismerték, Pozsonyban töltött évei alatt földbirtokos 
társai közül kitűnt humanizmusával és áldozatkészségé-
vel. Életfilozófiáját több ízben nyilvánosan is hangoztat-
ta: „A becsületes ember jut a legmesszebbre.” 
        Kétszer házasodott. 1840. július 20-án feleségül 
vette nagyatádi Czindery Máriát (Nagyatád, 1822 – Né-
metlad, 1847. szept. 6.) Két gyermekük született:  ~ 

Leontine (Pest, 1841. máj. 9. – Pozsony, 1921. dec. 
18.), és ~ Béla (Pest, 1842. márc. 4. – 1874. dec. 27., 
Körösladány). 
        Ötévi özvegység után újból megnősült. Második 
felesége nagyapponyi gróf  Apponyi Mária volt 
(Nagyappony, 1821. szept. 3. – Pozsony, 1883. márc. 
20.) Ebből a házasságból egy leánygyermek született: ~ 
Teréz (Pozsony, 1853. márc. 4. – Budapest, 1944. máj. 
21.) 
        Báró Wenckheim Viktor Pozsonyban halt meg 
1900. december 21-én. Két feleségével Körösladányban, 
a családi kriptában nyugszik.  

     Turbucz Zoltán 

A minimális cél teljesítve 

 Somogyi János, a Körösladányi MEDOSZ 
Sportegyesület  felnőtt labdarúgó csapatának edző-
je értékelte a 2015/16 évi Békés megye Labdarúgó 
bajnokság első osztályában szereplő csapat őszi 
produkcióját.  

 - A csapat a minimális elvárást teljesítette a 
hatodik hely megszerzésével, de van némi hiányér-
zetem, mivel öt-hat pont benne maradt a csapat-
ban. Kapus poszton Vastagh Zsolt nagyszerű  telje-
sítményt nyújtott, ami nagyban köszönhető Kiss 
Sándornak, aki remekül felkészítette a mérkőzések-
re. A tizennyolc kapott gól közepes teljesítménynek 
mondható, a csapat védekezését tekintve. A har-
mincnégy rúgott találat már egy kicsit jobb a köze-
pesnél.    A legjobb emlékeim a második fordulóról 
vannak, amikor Mezőhegyesen nyertünk 4-0 arány-
ban. Ezen az összecsapáson védekezésben és táma-
dásban is nagyszerű teljesítményt nyújtottunk egy 
nagyon jó erőkből álló csapat otthonában. Ami vi-
szont a mai napig fájó, az a Mezőkovácsháza elleni 
vereség és a Vésztőn elhullajtott két pont, de még 
ide sorolnám a hazai pályán játszott 0-0-ás döntet-
lent a Rákóczi Vasas ellen. Ezekben a meccsekben 
több lehetett volna. Van még hova fejlődni, előre-
lépni, de remélhetőleg ez a tavasz folyamán realizá-
lódni fog - fejezte be mondandóját Somogyi János 
tréner. 

     Baranya Róbert 

  

 A fenti cikk a csapat online oldalán található, 
a - korosladanymedoszsk.gportal.hu - oldalon ahol 
sok érdekesség mellett olvasható az egyesület               
vezetőségének értékelése is az őszről. A felnőtt csa-
pat felkészülése a tavaszra január közepén kezdő-
dik. Terveik szerint  hat edzőmérkőzéssel készülnek 
a március elején kezdődő tavaszi szezonra.                         
 Az U-19-es csapatunk az őszi bajnokságot az 
első helyen fejezte be, így tavasztól a megye első 
osztályban folytathatja a rájátszást. 

A megújult körösladányi sporttelep 

FELHÍVÁS 
 

 Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-
testülete legutóbbi ülésén értékelte a 20. Körösladányi 
Napokat. A testület úgy döntött, hogy városunk legna-
gyobb rendezvénye jövőre is három napos legyen.                  
Felhatalmazta továbbá a szervezőket arra, hogy  a               
2016.  július 1-2-3-i, 21. Körösladányi Napok   szombati 
„főműsorára”  és további programjaira tegyen javasla-
tot.  
 Ennek  alapján várjuk településünk lakóinak és 
az elszármazottak, azaz a rendezvény  leendő résztvevő-
inek javaslatát. A szervezők örömmel vennék, ha konk-
rét javaslataikkal, észrevételükkel  segítenék munkáju-
kat. Kérdésük: ki(k) legyen(ek) a szombat esti fellépő
(k), továbbá a többi időponthoz is várják javaslataikat!? 
Kérik, hogy  javaslataikat, észrevételeiket  2016. január 
31-ig írásban juttassák el a következő címek egyikére: 

muvhaz@korosladany.hu 
vagy:  

Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház  
5516. Körösladány Petőfi tér 2. 



 

  

 Közérdekű telefonszámok: 
 

FIGYELEM, VÁLTOZÁS: 
Orvosi ügyelet sürgős esetekben:                                             

 

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-hibabejelentés (gázszivárgás):                            
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141    

 

Csőtörés-ügyelet:  66/371-447                                                
 

Dr. Mihala András állatorvos: 06-70/94-94-609   
 

Gyepmester (kóbor ebek befogása): 
(Szuromi István) 06-30/224-34-40 

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
 

Közérdekű információs  lap 
Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 

Felelős kiadó:  
Kardos Károly polgármester 

Felelős szerkesztő:  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház 

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.  
Telefon/fax: 06-66/474-041 

Nyomda: Box Print Kft. Tel.: 06-66/522-910 
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Szolgáltatásbővülés a szeghalmi 
kormányablakban 

 
 A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási 
Hivatala tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Kormányablakban 
(5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4.) - az okmányirodai 
ügyintézésen túl - továbbítás céljából az alábbi kérelmek 
benyújtására is lehetőség van (nem teljes körű felsorolás): 
aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak járadéka, 
közgyógyellátás, családtámogatási ellátások terén: családi 
pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj, Társa-
dalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazol-
vány, Európai Egészségbiztosítási Kártya, táppénz, gyer-
mekápolási táppénz, fogyatékossági támogatás, állampol-

gársági honosítási kérelem, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátása, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, szülői 
nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti 
ellátás, öregségi nyugdíj, nők kedvezményes öregségi 
nyugdíja, nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapí-
tása, hadigondozotti igényjogosultság megállapítása. 
 A kormányablakokban intézhető ügytípusok száma 
folyamatosan bővül. Az ügykörök (összesen: 423) részle-
tes felsorolását a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 
30.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák. 
 
Ügyfélfogadási rend: 
Hétfő:            7.00 – 17.00 
Kedd:             8.00 – 15.00 
Szerda:                    8.00 – 12.00 

Csütörtök:           8.00 – 18.00 
Péntek:           8.00 – 12.00 
 
 Akadálymentesített épületben, kormányablak                
egységes arculatnak megfelelő ügyféltérrel és kiszolgáló 
helyiséggel várjuk ügyfeleinket. 
  
    Détárné Molnár Andrea  
                    hivatalvezető 

     ISTENTISZTELETEK IDŐPONTJAI 
 

A Körösladányi Református Gyülekezet                                
ünnepi alkalmai: 

 
2015. december 24. (csütörtök) 16.00 óra                                  
karácsonyi istentisztelet a templomban 
December 25., (péntek) 10.00 óra  
úrvacsorás karácsonyi istentisztelet a templomban 
December 26., (szombat) 10.00 óra  
karácsonyi istentisztelet a gyülekezeti teremben 
December 31., (csütörtök)15.00 óra  
óévi istentisztelet  a gyülekezeti teremben 
2016. január 1., (péntek) 10.00 óra  
újévi istentisztelet a gyülekezeti teremben 

 

                                                                                                         
    A Körösladányi Katolikus Egyház                                                         
  ünnepi miserendje:                                                                                                           
Advent hétköznapjain hajnali misék 6.00 órakor                                                                               
December 24., (csütörtök)  7.00 óra mise                                                                                                                         
December 24., (csütörtök)  24.00 óra éjféli szentmise                                                                                                             
December 25., (péntek)  8.00 óra karácsonyi mise                                                                                              
December 26., (szombat) 8.00 óra karácsonyi mise                                  
December 27., (vasárnap)  8.00 óra szentmise                                                                                                                    
December 28., (hétfő) 8.00 óra szentmise                                                                                                                    
December 31., (csütörtök)  17.00 óra év végi hálaadás                                                                                                             
2016. január 1., (péntek) 8.00 óra újévi mise 
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