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HÍRMONDÓ  

 Nınap alkalmából                               
sok szeretettel… 

  
 A hosszú tavaszvárás végén, a természet 
megújulásának ünnepélyes napjaiban valahogy 
mindig máshogyan tekintünk a világra. Ilyenkor 
érezzük igazán, hogy ismét valami új kezdıdik, s 
hogy ebben az új kezdetben mi, emberek éppúgy 
fellélegzünk, mint az ébredı természet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem véletlen, hogy épp ilyenkor köszöntjük a körü-
löttünk élı hölgyeket is. İk azok, akik akkor is el 
tudják hozni életünkbe a kikelet boldog optimizmu-
sát, ha ott éppen a tél vagy az ısz napjai követik 
egymást. Mosolyuk, szorgalmuk, szépségük csodá-
lattal tölt el bennünket, férfiakat. Édesanyaként, 
feleségként, igazi lelki társként töltik be minden-
napjainkat, puszta létükkel adva meg a választ kér-
déseinkre.  
Március nyolcadika, a nemzetközi nınap sokkal 
inkább jelent gesztust, hiszen mindazt, amit ér-
tünk, társadalmunkért a hölgyek tesznek, megkö-
szönni sem lehet. Ma mégis ezt teszem, amikor vi-
rággal a kezemben állok meg hölgyismerıseim és 
önök elıtt. S noha minden egyes napunk üres, sok-
szor céltalan lenne önök nélkül, jól, tudom, hogy 
hálánkat, köszönetünket nem tolmácsoljuk elég-
szer.  
 Szóljon hát ez a mai nap önökrıl úgy, ahogy 
minden napunknak szólnia kellene. Köszöntök ma 
minden leányt, asszonyt nınap alkalmából a zene-
szerzı, Richard Wagner gondolatával: "Az élet ze-
néjét a nık adják, akik ıszintén, minden feltétel 
nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzései-
ken át szebbé alakítsák át azokat. " 
Isten éltesse valamennyiüket! 
   
         Tisztelettel:  
    Dankó Béla  
                       országgyőlési képviselı 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc                   

166. évfordulója alkalmából rendezendı                                   
városi ünnepségre. 

 
Ideje: 2014. március 15.  
(szombat),  14.00 óra. 

Helye: Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház 
 

Program: 
Köszöntıt mond: 

FARKAS ZOLTÁN  
országgyőlési képviselı, 

a Békés megyei Képviselı-testület elnöke  
 

A Tüköry Lajos Általános Iskola és Mővészeti Iskola       
és a Körösladányi Fülemüle Népdalkör                                     

ünnepköszöntı  mősora 
Koszorúzás Tüköry Lajos mellszobránál 

                              
Mindenkit tisztelettel vár: 

Körösladány Város Önkormányzata 

 Megyénk költıi, írói  
mutatkoznak be városunkban 

 A Körös Irodalmi Társaság (KIT) tagjaiként me-
gyénk legjobb költıi, írói mutatkoznak be április 9-én 
18.00 órai kezdettel a körösladányi városi könyvtárban. 
A társaság a Békés megyében élı írókat és irodalomba-
rátokat tömörítı civil szervezet. Célja az értéket hordo-
zó kortárs magyar irodalom iránti igény felkeltése és 
megtartása, a regionális (megyei) irodalmi élet szerve-
zése, az itt megalkotott mővek népszerősítése, bekap-
csolása a magyar irodalom vérkeringésébe. A társaság 
1999-es megalakulása óta sokat tett a kortárs magyar 
irodalom Békés megyei népszerősítése érdekében. Ren-
dezvényei, pályázatai, irodalmi estjei révén az elmúlt 
években megélénkült az irodalmi élet az ország délkele-
ti régiójában is. Székhelye néhány éve már a Békéscsa-
bai Jókai Színház, rendezvényei többségét is ott tartja, a 
Bárka folyóirat szerkesztıinek közremőködésével. 
A költészet napja keretében a KIT körösladányi bemu-
tatkozó estjén a Békés megyei irodalom legjavából kap-
hat ízelítıt az érdeklıdı közönség, a következı alkotók 
révén: Elek Tibor irodalomtörténész, kritikus (elnök), 
Banner Zoltán költı, mővészettörténész (alelnök),                
Csillag Tamás költı, Farkas Wellmann Éva költı,                  
kritikus, Kiss László író, kritikus, Kiss Ottó József                
Attila-díjas költı, író, Magyari Barna költı, újságíró, 
Molnár Lajos költı, újságíró, Péter Erika költı, Szil Ág-
nes író, tanár, Szilágyi András költı, mővészettörténész.  



 Szennyvíz-beruházás: 

 A projekt végsı megvalósításának határideje 
2015. január 11. A szennyvíztisztító telep nagy ütem-
ben épül, várhatóan a határidı elıtt elkészül.           
A csatornahálózat az indulási problémák ellenére 
egyre nagyobb ütemben épül, jelenleg a Kölcsey, Eöt-
vös, Akácfa, Virág, Vasút, Lengyel Béla utcában folyik 
az építés. Az idıjárás nem kedvez a munkálatoknak, 
ezért a kivitelezık a lakosságtól még nagyobb türel-
met kérnek. 
 

 Kishajókikötı, fövenystrand                       
 és  csónaktároló tervezése: 
  
 Körösladány Város Önkormányzata kishajó-
kikötı, medencés csónaktároló és fövenystrand meg-
valósítását tervezi a Sebes-Körös folyón. Lehetséges 
helyszínként Körösladány közigazgatási határán be-
lül, a 47-es fıút és Sebes-Körös folyó felett átívelı 
közúti híd lábánál a folyó jobb és bal partja lett meg-
jelölve. A helyszíni bejárás során a tervezett létesít-
mények kialakításának helye az önkormányzat és a 
Magyar Állam tulajdonában lévı területeken került 
kijelölésre, a folyó jobb oldalán. Az önkormányzat a 
beruházás megvalósításával az alábbi funkciókat be-
töltı létesítményeket szeretné üzemeltetni: 
- kishajó/sétahajó-kikötı, mely alkalmas a 
Gyomaendrıd-Békés között közlekedı 12 személyes,                   
valamint a Gyomaendrıd-Szarvas között közlekedı 
70 fıs sétahajó fogadására;                   
 - kenuk és horgászhajók/ladikok vízrebocsátására és 
kikötésére szolgáló létesítmények; 
- fövenyfürdı a kikötı szomszédságában;  
- a kikötıket és a fövenyfürdıt kiszolgáló infrastruk-
turális és turisztikai létesítmények kialakítása.                     
A tervdokumentáció megtekinthetı a  
http://www.korosladany.hu/fejlesztesi-tervek.html 
oldalon. 
 
 Sportcsarnok és tanuszoda tervezése: 
  
 Az önkormányzati tulajdonba került Petıfi tér             
6. és a Petıfi tér 8. szám alatti ingatlanok telkein, 
valamint az iskolai gyakorlókert telkén kerülhet meg-
valósításra a tervezett városi sportcsarnok és tan-
uszoda. A sportcsarnok épülete tartalmaz egy 40x20 
méteres, nemzetközi mérkızésekre is alkalmas kézi-
labdapályát egyoldali lelátóval, továbbá a szükséges 
kiszolgáló létesítményekkel.  
 A tanuszoda épülete 2 db tanmedencét tartal-
maz, amelyek adatai: 
 Úszómedence: 
Méret: 25x11 m, vízfelület 275 m2, térfogat 412 m3 , 
vízmélység 1,2-1,8 m, vízhımérséklet 28-29 °C. 
 Tanmedence: 
Méret:12,5x6 m, vízfelület 75 m2, térfogat 72 m3, 
vízmélység 0,7-1,2 m, vízhımérséklet 29-31 °C.  
Az épületek a tervek szerint geotermikus főtéssel és 
napenergia ellátással kerülnek kialakításra. 
 

A tervdokumentáció megtekinthetı a  
http://www.korosladany.hu/fejlesztesi-tervek.html 
oldalon. 
 

 Körösladány - Köröstarcsa közötti     
 kerékpárút tervezése: 
  

 A kerékpárút nyomvonala a  Mérgesi szükség- 
tározó körtöltésén kerülne kialakításra. Tervezett 
hossza 9.170 méter.  A tervek városunk honlapján 
megtekinthetıek (www.korosladany.hu). 
 
 Körösladány - belterületi 
 kerékpárút építése: 
  

 A tervezett kerékpárút nyomvonala a belterüle-
ten a Nadányi - Lenkey - Rákóczi - Dévaványai utcá-
kon a 4205 sz. Dévaványai út mentén kerül kiépítés-
re. Tervezett hossza: 1.100 m.           
(A tervek a város honlapján megtekinthetıek.) 
 
 Fecskelakás-építési program: 
  

 Az önkormányzat a megnövekedett igények 
miatt tervezi, hogy a jelenlegi fecskelakások mellé 
további kis alapterülető (1,5 szobás) lakásokat ter-
veztet és amennyiben a pályázati forrás biztosítható, 
úgy újabb 6 db fecskelakást épít.  
A tervezés folyamatban van. 
  

 Élıfüves nagypálya felújítása: 
  

 Körösladány Város Önkormányzata az elmúlt 
évben pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez, amely a sporttelep 70x110 méter terü-
lető élıfüves nagypálya felújítását, kerítés  és járda 
építését, továbbá fedett kispadok beszerzése és a 

pálya világítása szerepelt. A pályázat sikeres volt, így 
az abban szereplı célok 110.394.750,- Ft összköltsé-
gő megvalósításhoz az önkormányzatnak 
33.118.425,-Ft önerıt kell biztosítania.  A beruházás 
befejezési határideje:  2014. november 30. 
 Ezzel egyidejőleg a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai vizsgálják, hogy a jelenlegi rossz állapotú, 
önkormányzati tulajdonú lakások helyére, továbbá az 
önkormányzat tulajdonát képezı üres építési telke-
ken nagyobb alapterülető lakások építésére milyen 
lehetıségek vannak. 

   Kovács Tibor  
   település-menedzser 

Körösladány Város Önkormányzata 2014. évre  elnyert  pályázatainak  
állásáról és a jövıbeni fejlesztési tervekrıl 



 Körösladány Város Önkormányzata Képviselı-
testülete 2014. február 12–i  ülésén megtárgyalta és 
elfogadta településünk idei költségvetését A testület a 
stabil mőködést és a folytatódó fejlesztések megvaló-
sítását hitel felvétele nélkül tervezi. Az idei 2 milliárd 
710 millió 898 ezer forintos - az önkormányzat fennál-
lása óta a legnagyobb kiadási fıösszegő -  költségve-
tésben 50 millió forintos tartalékot is képeztek, amely 
a szokásosnál jelentısebb összegő, éppen az esetleg 
elıálló váratlan helyzetek kezelésére.  
 A 2014. évi költségvetés összeállításával kapcsolatban 
megjegyzendı, hogy a központi finanszírozás rendsze-
re teljes egészében átalakult, a feladat-finanszírozási 
rendszer figyelembe veszi az önkormányzatok telepü-
léskategóriánkénti besorolását, az adóerı-képességét 
és azt, hogy az elvárható saját bevételeit beszedi-e az 
adott település. 
Az önkormányzat 2014-ben 4 költségvetési szerv mő-
ködését és fenntartását biztosítja, mintegy 200 fı köz-
szférában foglalkoztatott munkavállaló közremőködé-
sével. Az intézményhálózat keretében mintegy 400 
ellátott részére biztosítják az óvodai a bölcsıdei vagy a 
szociális ellátást. 
A költségvetési szervek tervezett összes kiadása 505 
millió Ft. Az intézményekben dolgozó közalkalmazot-
tak részére a kafetéria juttatás a 2013. évi szinten ke-
rül biztosításra, azaz a törvény által megszabott mini-
mum összeg, amely a járulékokat is tartalmazza.  
Fejlesztésekre 1,862 milliárd forint szerepel az idei 
költségvetésben, melynek jelentıs része uniós forrás,  
amihez az önkormányzat 423,4 millió forint saját for-
rást biztosít.  Ennek köszönhetıen folytatódik a 
szennyvízcsatorna-elvezetı rendszer kiépítésének II. 
üteme, a szennyvíztisztító-telep felújítása, a további 
kerékpárutak építéseinek tervezése, továbbá önkor-
mányzati intézmények felújítása. Ezeken felül új pro-
jektek tervezése is megkezdıdik. A pályázati kiírások 
döntik el, hogy ezek melyek lesznek. 
A költségvetés elfogadását megelızı vitában Kovács 
Imre, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy a 

bizottság támogatta a költségvetés elfogadását. Hoz-
zátette, hogy az erıs pénzügyi alapokra épült, a lehe-
tıségek optimális kihasználásával. Kihangsúlyozta, 
hogy a 2014-es költségvetésben nincs  hiány és nincs 
hitelfelvétel. 
Kardos Károly, a város polgármestere kiemelte, hogy 
az önkormányzat mőködésének a kereteit a költségve-
tés adja meg. Stabil, biztonságos mőködést garantál a 
büdzsé úgy, hogy az önkormányzat idén sem vesz fel  
hitelt.  A költségvetés akkor teljesül, ha a végrehajtása 
is olyan pontos lesz, mint az összeállítása. Mint mond-
ta, a könyvvizsgáló véleménye kiváló az elfogadott 
büdzsérıl. Az intézmények fenntartása garantált, a 
felújítások és beruházások is jelentısek a költségve-
tésben.  Ezúttal is kérte a lakosság megértését és tü-
relmét a nagy beruházások okozta esetleges átmeneti 
kényelmetlenségek miatt, de közös érdekünk, hogy 
tovább folytatódjon városunk fejlıdése. A polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok munkájának 
köszönhetıen a hivatal szakembereivel sikerült össze-
állítani a büdzsét, melynek egyik legnagyobb erénye, 
hogy egyhangú támogatottsága volt a képviselı-
testületben. Most az a feladatunk, hogy évközben jó 
gazdálkodással nagyobb lehetıséget teremtsünk a 
város részére. A képviselı-testület egyhangú szavazás-
sal fogadta el a város idei büdzséjét. A testületi ülésen 
a képviselık tájékoztatót hallgattak meg az önkor-
mányzati támogatásban részesült civil szervezetek 
tevékenységérıl, majd elfogadta az idei év munkaterv-
ét.  
Ezennel is tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Körösladány 
város képviselı-testületének üléseit a Füzes televízió 
élı, egyenes adásban közvetíti, annak ideje és napi-
rendje a televízió képújságján olvasható, továbbá az 
ülések írásos anyagai megjelennek Körösladány város 
honlapján.  
Elérhetısége: www.korosladany.hu 
         
      Sánta János  
          aljegyzı 

A KÉPVISELİ-TESTÜLET ELFOGADTA   
VÁROSUNK IDEI KÖLTSÉGVETÉSÉT 

 

 
 
 A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Me-
gyei Igazgatósága február végén díjátadó gálát 
rendezett, amelyen második alkalommal ismerte el 
a megyénk labdarúgásáért sokat dolgozókat és a 
sportág mecénásait. A megyei klubok küldhették  el 
jelöltjeiket, melyek alapján kialakult  egy hatos 
lista.  Közülük egy újabb szavazás eredményekép-
pen az elsı három kapott meghívást a díjátadásra. 
Szpisják Zsolt, az MLSZ megyei igazgatójának kö-
szöntése után Dankó Béla országgyőlési képviselı, 
MLSZ elnökségi tagja, az MLSZ megyei társadalmi 
elnöke köszöntötte a díjazottakat, majd szólt az 
amatır labdarúgásban végrehajtott fejlesztésekrıl 
és köszönetet mondott a labdarúgás szereplıinek 
munkájáért. Erdıs Norbert, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja a helyi játékosok 
minél nagyobb számban való szerepeltetését hang-
súlyozta, míg az olimpiai bajnok Dunai Antal, az 
MLSZ utazó nagykövete az MLSZ azon szándékát 
említette, mely szerint az országban minél több 
pályát kell építeni. 

 

Majoros Attila, az OTP-MOL Bozsik intézményi 
program vezetıje elmondta, hogy az intézményi 
programban országosan mintegy 67 ezer gyerek 
vesz részt.  A díjazottak között a megye  I. osztály 
harmadik legjobb játékosa lett Laksteter Jován,  a 
Körösladányi MEDOSZ játékosa. 2013-ban az év 
labdarúgó települése címet Körösladány érdemelte 
ki. A díjat Kardos Károly polgármester és Antal Já-
nos sportköri elnök vette át. A rendezvényen kitün-
tették Keresztesi Jánost, a Körösladány utánpótlás-
edzıjét, aki tavaly ısszel a Körösladány—Berényi 
Gyermek FC U16-os Békés megyei bajnoki labdarú-
gó-mérkızésen az egyik játékost mentette meg a 
komolyabb bajtól. Egy kivágott labda eltalálta egy 
játékos halántékát, aki a földre zuhant. Keresztesi, 
érezve a bajt, befutott a pályára, a sérültet stabil 
oldalfekvésbe helyezte, majd szétfeszítette az áll-
kapcsát, és visszahúzta a nyelvét. A szerény edzı a 
gálán nem felejtette el megemlíteni, hogy többen is 
segítségére voltak. A srác akkor kisebb agyrázkó-
dással megúszta, azóta is jól van, sıt továbbra is 
futballozik.  

KÖRÖSLADÁNYI SPORTELISMERÉSEK 



   
 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem                                                
és a szennyvíztisztító telep bıvítése  

 
  
 
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szennyvízcsatornázási munkálatok városunkban felgyor-
sulnak. A kivitelezı és munkavezetıi felkeresik a háztulajdonosokat, hogy egyeztessék a beköté-
sek helyét. A csatornabekötések megépítése a kivitelezı feladata a telekhatáron belülre. A kerítés-
tıl legfeljebb egy méterre helyezik el a tisztítóaknát, amire szerzıdéses kötelezettségük szerint 
fedlapot kötelesek tenni. Amennyiben a bekötés kapubejáróba vagy járdába esik, a fedlap öntött-
vas, ha zöldterületbe kerül, bordázott, teherbíró mőanyag.  
A kivitelezı a fedlapért a lakostól pénzt nem kérhet, mert annak elhelyezése szerzıdé-
ses kötelezettsége. 
A bekötés helyét a telek tulajdonosa jogosult meghatározni, annak függvényében, hogy a házi ve-
zetékét hogyan szándékozik megépíteni. A kivitelezı ehhez köteles alkalmazkodni. A helyet cél-
szerő úgy megválasztani, hogy a lakás fürdıszobája, egyéb vízfogyasztó berendezései a legkeve-
sebb bontással csatlakoztathatóak legyenek a bekötıvezeték végén megépített tisztítóaknára. 
Mindazonáltal be kell tartani azt a szabályt, hogy az ingatlanon keletkezett szennyvíz a szomszéd 
ingatlan igénybevétele nélkül legyen a gerinchálózatig vezetve! A kivitelezınek a bekötés mélysé-
gének megválasztásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a ház meglévı szennyvíz alapvezetéke 
szabványos lejtéssel (0,5-1,0 %) csatlakoztatható legyen a kiépített bekötéshez. 
A telken belüli rákötések részletes szabályairól a szórólapok útján fogjuk tájékoztatni a lakosságot. 
Amennyiben kérdése van, hívja a 66-474-012 számon a Mőszaki Csoportot. 
 
A szennyvízberuházás II. ütemérıl aktuális és bıvebb információt a projekt honlapjáról kaphat a 

lakosság, mely a következı linken található: http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html 

Körösladány, 2014. február 19.  

 Körösladány Város Önkormányzata 
      Cím: 5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2. 
      Telefon: +36 (66) 474-012,                                       

       E-mail:hivatal@korosladany.hu                                            

       Honlap:www.korosladany.hu 

 

Az év végi leállás után tovább halad a körösladányi szennyvízcsatornázás               

II. üteme, s várhatóan márciusban megkezdıdik a szennyvíztisztító telep               

hat hónapos próbaüzeme. 



 

 

 

 
  - November 21-én Körösladányban volt 
az "atomkamion", amelynek nem titkolt célja az 
atomerımő és ezáltal az atomenergia nélkülöz-
hetetlenségének lakossági elfogadtatása, népszerősítése. A 
félórás bemutatókon a felnıtt lakosok és iskolánk diákjai is 
megismerhették Paks város legfıbb nevezetességének, az 
erımőnek a mőködési elvét, a villamos-energia nemzetgazda-
sági fontosságát, környezetkímélı, azaz károsanyag-
kibocsátásmentes termelését. Megtudhatták azt is, hogy a 
paksi erımő a hazai teljes villamosenergia-fogyasztás 40%-
át állítja elı, sıt egy szobakerékpárra szerelt generátor mő-
ködtetésével közvetlen tapasztalatot szerezhettek az izom-
erıvel elıállított elektromos teljesítményrıl. A látogatás utol-
só államosaként egy pénzérmét emlékéremmé átalakító kézi 
hajtású gépet mőködtethettek az arra kíváncsi éremre vá-
gyók. (Jámbor Lajos) 
  - Több évi szünet után novemberben újra megrendez-
tük az alsó tagozatosok takarékossági vetélkedıjét.  Az iskola 
1-2-os és 3-4-es diákjai logikai és ügyességi feladatokat meg-
oldva versengtek a „legtakarékosabb csapat” címért. A vetél-
kedı lebonyolításában segített a helyi Takarékszövetkezet is.  
(Szervezık: Sánta Csilla és Pardi Rita) 
  -November 18-án rendeztük meg az Arany János Iro-
dalmi Versenyt, amelyen a magyar nyelv és irodalom tantárgy 
iránt érdeklıdı tanulók közül - nagy örömünkre - több mint 
negyvenen jelentkeztek. A versenyzık évfolyamonként más-
más összetételő és nehézségő feladatsor kitöltésével adtak 
számot a tudásukról. Eredmények: Hatodik évfolyam:                      
1./Budai Zsanna, Sánta Boglárka Réka, 3./Szurgent Kimberli, 
4./Fekete Anett. Hetedik évfolyam: 1./Moósz Laura, 2./Bak 
Erika, Széll Petra, 4./Szántó Laura. Nyolcadik évfolyam:                   
1./Barta Nikolett, 2./Kardos Laura Diána, 3./Turbucz Ákos. 
  - Sikeresen vettünk részt az NTP-AMI-12-0040 pályá-
zaton, melyet "Mővészetek hete" címmel hirdettek meg.                
Ennek köszönhetıen 2013. nyarán a képzımővészeti-, a tár-
sastánc- és a színjáték tanszakos tanulók táborban voltak.                   
A pályázat részeként november 21-én a békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház fény-árny játékos produkcióját, a Lúdas Matyi 
címő elıadást is megtekinthettük. Az elıadást követıen a 
gyerekek betekintést nyertek a bábkészítı mőhely munkájá-
ba, továbbá interaktív módon kipróbálták Lúdas Matyi szere-
pét és megnéztek egy jelenetet a „másik” oldalról, a vászon 
mögül. (Sántáné Illés Vilma, Sas Éva) 
  -Rendhagyó irodalom-, történelem- és ének-zeneóra 
keretében november 18-án Nagy Csaba tárogatómővész "Hej 
Rákóczi, Bercsényi..." címmel a kuruc korról tartott elıadást  
tanulóinknak. (Sas Éva) 
  -A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 pályázat alapján is-
kolánk együttmőködési megállapodást kötött a békéscsabai 
Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziummal, ahol egy komp-
lex természettudományos labort építettek. Ennek értelmében 
tanulóink ebben a tanévben ingyenesen vehetnek részt a fog-
lalkozásokon. Novemberben elıször a hatodik évfolyamos 
diákok nézhették meg a létesítményt, majd a nyolcadikosok 
már aktívan is kipróbálhatták a laboratóriumot. Maguk végez-
hettek el a kémiai-, a biológiai- és a fizikai kísérleteket. Kísé-
rıik Szabóné Gombos Orsolya, Jámbor Lajos és Kiss Károly 
pedagógusok voltak.  
  -Idén is megrendeztük a 7-8. osztályosok és szüleik 
számára az összevont pályaválasztási szülıi értekezletet. Az 
eseményen régiónk 15 középiskolájának képviselıje kapott 
lehetıséget iskolája profiljának, képzési kínálatának bemuta-
tására, az érdeklıdı szülık és tanulók pedig választ kaphat-
tak kérdéseikre. A börzét az elızı évekhez képest mérsékel-
tebb érdeklıdés kísérte. A rendhagyó konzultáció lehetıségé-
vel a két évfolyam 4 osztályából 28 szülı és 36 tanuló (ebbıl 
csupán 15 végzıs) élt.  
  -November 25-29-e között rendeztük meg iskolánkban 
az egészségnevelési hetet. Délutánonként színes programo-
kon vehettek részt a felsıs osztályok képviselıi. Hétfın elı-
adást hallhattunk az allergiáról és az asztmáról, kedden pedig 
az AIDS vírusról. Az elıadásokon szerzett információk alapján 
plakátot kellett készíteni az osztályoknak. A második napon az 
Országos Mentıszolgálat szeghalmi kirendeltségének munka-
társai életmentési technikákat mutattak be.  
Szerdán különbözı teákkal, csütörtökön pedig sajtkülönleges- 
 

ségekkel ismerkedtünk. A hét zárásaként 
teszt kitöltésével adtak számot tudásukról 
a gyerekek. Természetesen a jutalmazás 
sem maradt el, ami korcsoportonként (5-6. 

és 7-8. osztály) történt. A végeredmény: 5-6. osztály:  1./6. c, 
2./6. a, 3./5.b, 7-8. osztály 1./7.b, 2./8.a., 3./8.b. (Szabóné 
Gombos Orsolya, Varga Gabriella) 
  -December 7-én délelıtt indult útnak a helyi erdıbe az 
a lelkes kis csapat, (óvodások, 1. és 2. osztályosok és szüleik) 
akik a hideg széllel is dacolva, nekivágtak a Mikulás keresésé-
nek. A gyerekek nagy örömmel győjtötték össze az elrejtett 
Mikulás-figurákat. Az igazi meglepetés ezután következett: ki 
kellett szabadítani a megkötözött Mikulás bácsit. Minden 
gyermek kapott szaloncukrot, meleg teát, finom zsíros- és 
májkrémes kenyeret. A bátrabbak verset, dalocskát adtak elı. 
Visszafelé ugyanolyan vidáman, felfrissülve szaladgáltak, mo-
zogtak a gyerekek, mint odafele. Köszönet a szervezıknek, a 
segítıknek, a pedagógusoknak, az iskolai dolgozóknak. 
(Takács Lırincné) 
  - Társastánc eredmények: Felnıtt-Ifjúsági Tíztánc 
Ranglista (november 9., Szombathely) Czibulka Alex-Hajdú 
Andrea 10/15. Beinschródt Tibor Márk és Katarína Stefkova 
az Austrian Open nemzetközi táncversenyen junior II. Open 
latin kategóriában 22/87.  Felnıtt - B - Latin Országos Baj-
nokságon (november 23., Békéscsaba) Bögre János, iskolánk 
táncpedagógusa és párja, Ács Nóra Felnıtt B latinban 2/13., 
Czibulka Alex-Hajdú Andrea 9/13.  Felnıtt - B- standardban 
4/9.  A II. Mikulás Kupán (Szolnok, december 1.) Bokor Milán 
-Kiss Petra Gyerek I. kezdı standard 2., latin kategóriában  2.  
Szabó László-Molnár Fanni Boglárka latin 3. A Gyenge Richárd 
Dominik-Jakubek Kitti páros a középdöntıig jutott. Gyermek 
II. haladó standard kategóriában Kozák Pál-Téren Lili 5.,  
latinban 6.  Junior I. kezdı standard kategóriában Gál Attila- 
Gyıri Nóra 4.  A XX. Bem Kupán (Budapest , december 1.) 
Földi Attila-Beinschródt Alexa Felnıtt - D- latin 5/8., Felnıtt - 
C-  standard 3/3. Junior II. latin ranglistaverseny (Pezinok, 
de-cember 7.)  Beinschródt Tibor Márk-Katarína Stefkova  
1/23. A páros a 2013. évi szlovák ranglistaversenyek összesí-
tésében a 3. Iskolánk sikeresen vett részt a MATEHETSZ Ha-
tártalan lehetıség II. elnevezéső pályázaton, melynek kereté-
ben 18-an (14 évet betöltött táncosok és tanáraik) december 
20-23. között Ostravában és Prágában két táncversenyen 
vettek részt. Az V. Kner Kupán (Mezıberény, december 14.) 
tánciskolás és versenykönyves versenyzıink eredményei: 
Gyermek I. kezdı latin Bokor Milán-Kiss Petra 1/7., Szabó 
László-Molnár Fanni Boglárka 4/7., Budai Gergı-Kovács Sza-
bina 5/7., Gyenge Richárd Dominik-Jakubek Kitti 6/7., Szántó 
Bence-Bátori Anna Krisztina 7/7. Gyerek I. kezdı latinban 
Bokor Milán-Kiss Petra 3/10.  Gyerek II. kezdı standard Ko-
zák Pál-Téren Kinga 5/7., kezdı latinban 4/7.  Junior I. kezdı 
standard Gál Attila-Gyıri Nóra 4/8., latin 6/11. Gyerek II. E 
standard Bokor Kevin-Bozsányi Jenni 5/7.  Junior I. E stan-
dard Bátori Imre-Tóth Gréta Janka 1/3., Bokor Kevin- 
Bozsányi Jenni 2/3. Junior I. E latin Keresztesi Márk- 
Rakovics Vanessza 4/6., Bokor Kevin-Bozsányi Jenni 5/6.  
Junior I. D latinban Szegfő Kornél Norbert-Földi Anita 5/10.  
Junior II. E standard Bátori Imre-Tóth Gréta Janka 4/5.  Juni-
or II. E latin Keresztesi Márk-Rakovics Vanessza 4/6.  Junior 
II. D latin Szegfő Kornél Norbert-Földi Anita 3/5., Bátori Imre 
-Tóth Gréta Janka 5/5. Junior II. C standard Gombai Levente- 
Czeglédi Laura 6/11., ifjúsági C standard 6/11. Felnıtt D latin 
Földi Attila-Beinschródt Alexa 2/5., felnıtt C standard 4/5.  
Táncpedagógusunk, Bögre János és párja, Ács Nóra felnıtt B 
latinban 2/8. helyezést ért el. (helyezés/induló pár) 

- A Sajátos Nevelési Igényő Tehetségeket Segítı Ta-
nács országos szépíró versenyt szervezett, melynek iskolai 
fordulóját december második hetében rendeztük meg, 59 ta-
nuló részvételével. Célunk a kézírás fontosságára való figye-
lemfelhívás, és a gyermekek pozitív megerısítése volt.  Kate-
góriánként 3-3 tanuló jutott tovább a járási/megyei döntıre. 
A helyezettek: 1-2. évfolyam: 1./Katona Botond 2.a, 2./Soós 
Viktória 2.b, 3./ Horváth Szeréna 2.b. 3-4. évfolyam: 1./Száraz 
Alexandra 4.a, 2./Tasi Ferenc 4.b, 3./Rafael Bianka 3.a. 5-6. 
évfolyam: 1./Rácz Zsanett 5.a, 2./Papp Eliza Napsugár 5.b, 3./
Hidvégi Beáta 6.c.  7-8. évfolyam: 1./Kardos Laura Diána 8.a, 
2./Balogh Ágota 8.a, 3./Földi Sándor 8.a. 

(Láncziné Krivanek Veronika) 

ISKOLAI HÍREK 



 
A WENCKHEIMEK NYOMÁBAN  

TELJESÍTMÉNYTÚRÁRÓL 
 

 
 Idén másodszor kerül kiírásra a Körös-Vidék Teljesít-
ménytúrázója túramozgalom. A teljesítés feltétele a három társ-
rendezı szervezet (Alföld Turista Egyesület, Körösök Vidéke 
Turista Egyesület, Tükörysek bakancsban természetjáró cso-
port) által rendezett teljesítménytúrák közül egy-egy - azaz 
legalább három olyan teljesítménytúrán való részvétel, melyet 
különbözı szervezet rendezett - résztávjának teljesítése. Prob-
lémát jelentett, hogy míg a mezıberényi és a békéscsabai egye-
sületeknek számos túrája közül választhattak az érdeklıdık, 
addig mi csupán ezt az egy túrát kínálhattuk fel. Így aki erre 
nem tudott eljönni, annak bizony elszállt a cím megszerzésének 
lehetısége. Természetesen mindenképpen bıvíteni szerettük 
volna a repertoárt, de a lehetıségeink egyelıre elég korlátozot-
tak. Ennek ellenére a túramozgalom második évében felkíná-
lunk egy második lehetıséget. Egy kellemes, nagy megmérette-
tést nem igénylı sétatúrára hívjuk az idelátogatókat a 
Wenckheimek nyomában.  
 A túra vezetett, bejárás jellegő, inkább hasonlít egy kel-
lemes sétához, mint teljesítménytúrához. A túra célja a résztve-
vık megismertetése Körösladány történelmi nevezetességeivel 
és természeti adottságaival. Aki szeretne részesülni a természet 
nyújtotta élményekben, feltöltıdni a túlhajszolt hétköznapok 
után a síkság, a puszta nyújtotta, erdı kínálta csendes nyuga-
lomból, annak mindenképp érdemes ellátogatni erre a program-
ra. Nem kell komoly kihívást jelentı terepviszonyokkal számol-
ni, sokkal inkább egy kellemes, kikapcsoló tavaszi sétára. Fel-
tétlenül érdemes túra- vagy szabadidı ruházatban érkezni, de a 
hegyes vidékre jellemzı terepakadályok (sziklák, meredek 
hegyoldalak) itt  egyáltalán nem fordulnak elı. Most persze 
sokan azt gondolhatják, hogy ha nincsenek ilyenek, akkor mi 
látnivaló lehet, de higgye el mindenki, az alföldi táj, az épp kiol-
vadt vizek, a tavaszi határ is meglepıen sok szépséges, eseten-
ként szokatlan, hangulatos látványt tár az érdeklıdı szemek 
elé. Lehetıséget szeretnénk adni azoknak is, akik egy kora ta-
vaszi edzésként tekintenek a résztávra és futva tennék azt meg. 
Sem útvonalleírás, sem jelzések nem lesznek, a túra honlapjáról 
a térkép és a nyomvonal letölthetı. A kijelölt ellenırzı ponto-
kon való áthaladás pecséttel, illetve a kihelyezett ceruzával, az 
ott adott betőnek az igazolólapra történı felírásával igazolha-
tók. A jelképes nevezési díjak összegét oklevélre és kitőzıkre 
fordítjuk, amellyel minden résztvevınek szeretnénk emlékeze-
tessé tenni a kirándulást. Az indulás a Wenckheim-kastélytól 
történik, idıpontját a reggeli vonatok és autóbuszok érkezésé-
hez igazítottuk. Az optimális viseletrıl és felszerelésrıl: könnyő, 
de mégis erıs ruházat, a tavalyi farmer is alkalmas lehet, stra-
pabíró cipı, amit ne most próbálj ki elıször! (A téli bakancs erre 
nagyon jó.) Kétvállas hátizsák, hogy könnyebb legyen. Mi le-
gyen a hátizsákban? Legfontosabb a víz, amibıl másfél liter 
elegendı, négy darab szendvics, esetleg esıkabát. Amit még 
érdemes hozni: fényképezıgép, feltöltött akkuval, távcsı, mert 
akár vadakkal is találkozhatsz. A túra aszfalt- és földutakon 
vezet, így könnyőnek nevezhetı.  
 A legközelebbi túra idıpontja: 2014. március 22. 
(szombat). Start: 8.30; Tüköry Lajos Általános Iskola, kastély 
bejárata, Körösladány; Wenckheim u. 6-6/4  GPS: N 46° 57.479’                    
E 21° 05.074’ Díjazás: minden résztvevınek kitőzı, emléklap.                    
A leggyorsabb teljesítésért nem jár különdíj. Nevezési díj: 200,- 
Ft/fı.  
+Szintidı: Nincs, várható érkezés 13.30 körül. Akik ennek elle-
nére a futást választják, idejüket feljegyezzük, a honlapon ne-
vükkel közzétesszük és statisztikát vezetünk róla. Útvonal: GPS-
re tölthetı nyomvonal (gdb, gpx illetve egyéb formátumok): 
Wenckheim kastély - Wenckheim utca - Uradalmi magtár - 
Dondorogi gátırház - Béla-gát - volt erdészház - Kíhi-gát - Pe-
res-zug - Duzzasztó - Sebes-Körös gát - Henkel-Magyarország 
Kft. - Kerékpárút - volt Madar-tanya - Csikó-halom - Seres-kert - 
Bojti-tanya - Wenckheim-kripta - Rákóczi-tér - Nadányi utca - 
Wenckheim utca - Wenckheim kastély.  Tényleges táv: 17,6 km. 
        
       Kiss Károly 

 Babakötvényt a Kincstárból 
 

  
 2013. december 2-tıl vásárolható a Baba-
kötvény a Magyar Államkincstár állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hó-
napban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt 
idıszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott 
az új Babakötvény konstrukcióba. 
 

 Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege               
– ami jelenleg 42.500,- Ft – a Magyar Államkincstár által 
vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezés-
re a gyermek születését követıen. A Start letétiszámlán elhe-
lyezett életkezdési támogatás összege nem egészíthetı ki 
további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a 
mindenkori infláció mértékével. A szülıknek lehetıségük van 
azonban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár ál-
lampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható 
Start-értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár 
automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó 
Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, 
járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidı végé-
ig. Erre a számlára a szülık, törvényes képviselık és hozzá-
tartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul 
– fizethetnek be forint összegeket. A szülık, a törvényes 
képviselık és a hozzátartozók a 2006. január 1. elıtt szüle-
tett gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000,- Ft 
befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, 
hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve 
bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javá-
ra, amely készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is 
megtehetı bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, 
valamint kiegészítı szerzıdés birtokában a Kincstár 
WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A magánsze-
mélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfele-
lı, de legfeljebb évi 6.000,- Ft további állami kamattámoga-
tás jár. A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Baba-
kötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mente-
sül mindennemő adó, járulék és illeték alól. A kedvezı felté-
telek miatt a szülıknek érdemes megfontolniuk, hogy a ko-
rábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincstár-
hoz. Elsı lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állam-
papír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – 
Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintézı által rendel-
kezésre bocsátott nyomtatványt – kitöltés után – az ügyfél-
nek a korábbi számlavezetıhöz kell benyújtania, és ezen 
nyomtatvány alapján a számlavezetı a nála vezetett Start-
számla megszüntetésével egyidejőleg az addig összegyőlt 
összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja.  A 
Kincstárhoz érkezett összeg ezt követıen külön rendelkezés 
nélkül automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési 
évének megfelelı sorozatú Babakötvénybe. 
A Start-értékpapírszámla nyitáshoz szükséges doku-
mentumok: a szülı (vagy a gyermek törvényes képviselıjé-
nek) személyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van – 
lakcímkártyája, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó 
adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról 
szóló hivatalos igazolás, a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata és lakcímkártyája, továbbá annak a szülınek az 
egyetértı nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják. 
A Start-értékpapírszámlával kapcsolatos bıvebb információ-
ért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-452-
2900), látogasson el a Kincstár honlapjára 
(www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a 
Magyar Államkincstár Békés megyei állampapír forgalmazó 
ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetıségeken: 5600 Békéscsa-
ba, Dózsa György út 1. Ügyfélfogadási idı:  hétfı, kedd, 
csütörtök: 08:00-16:00, szerda: 08:00-18:00, péntek: 08:00-
14:00. Telefon: (06-66) 447-344.                                 Fax:
(06-66)447-174. Levelezési cím: 5601 Békéscsaba,                   
Pf. 120. E-mail: api.bek@allamkincstar.gov.hu 



1.számú szavazókör   
Körösladány,  
Petıfi tér 2.  

(Mővelıdési ház): 
− Deák Ferenc tér,  
− Eötvös utca,  
− Fási utca,  
− Honvéd utca, 
− Hunyadi  utca            

1-35., 
− Hunyadi utca                  

2-50., 
− Kazinczy utca, 
− Kiss János utca,  
− Kossuth Lajos út,  
− Kölcsey utca,                            
− Lengyel Béla utca,  
− Makralejáró,  
− Nádorér tanya,                 
− Nagy Márton út,  
− Nyomás tanya,  
− Orgona utca,                                 
− Paphalmi tanyák,  
− Simai út,  
− Szeghalmi út,  
− Táncsics utca,  
− Vásártér,  
− Vasút utca,  
− Virág utca,  
− Vörösmarty utca,                     
− Zalka tsz tanya,  
− II. külterület tanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.számú szavazókör   
Körösladány,                  

Arany János utca 7-9.
(Városi óvoda): 

− Akácfa utca,  
− Baross utca,  
− Béke utca,  
− Dévaványai út,                  
− Jókai utca,  
− Kengyelköz tanya,  
− Kinizsi utca,  
− Klapka György utca,  
− Köröstarcsai út,  
− Köztársaság utca,  
− Lenkei utca,  
− Libádikert utca,  
− Május 1. utca,  
− Malom utca,  
− Mátyás király utca,  
− Méhes tanya,  
− Perczel utca,  
− Rákóczi tér,  
− Rákóczi utca,  
− Vesszıséri út,  
− Zrínyi utca. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú szavazókör 
Körösladány,                               
Petıfi tér 5.                          

(Városi könyvtár): 
− Ady utca,  
− Alkotmány utca,  
− Bartók Béla utca,                                     
− Batthyány utca            

1-51/1.,  
− Batthyány utca           

2-56.,                         
− Bikeri tanya,  
− Deák Ferenc utca,  
− Esze Tamás utca,                            
− Hunyadi utca                  

37-99,  
− Hunyadi utca                

52-98.,  
− I. külterület tanya,  
− József Attila utca,  
− Kihikert tanya,  
− Nadányi út,  
− Sebesér tanya,  
− Széchenyi utca,  
− Vécsey utca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú szavazókör 
Körösladány, 

Wenckheim Béla utca 1. 
(Családsegítı                              

szolgálat): 
− Arany János utca,  
− Árpád utca,  
− Batthyány utca                

53-99.,                   
− Batthyány utca              

58-98.,  
− Bem utca,  
− Bethlen tér,                                 
− Damjanich utca,  
− Dessewffy utca,  
− Dózsa György út,                          
− Emlék tér,  
− Garibaldi tér,  
− Kiss Ernı utca,  
− Petıfi tér,                       
− Tüköry Lajos utca,  
− Wenckheim Béla  

utca. 
 
    

  

Tisztelt Választópolgárok! 

    Mint ismeretes, Körösladány városában  
    4 szavazókör mőködik, az alábbiak szerint:  
   
    1./ Mővelıdési Ház,  Petıfi tér 2.   
    2./ Városi Óvoda, Arany János utca 7-9.  
    3./ Városi Könyvtár, Petıfi tér 5. 
    4./ Családsegítı Szolgálat, Wenckheim Béla utca 1.  

 
A választókörök csökkentésére a lakosság számának csökkenése miatt volt szükség. 
A  régi szavazókörök közül megszőntek a TSZ-irodánál, a volt Kosárfonónál és az 
újladányi óvodánál mőködött szavazókörök. 
A választásokon a szavazatukat leadni a megkapott választási értesítın szereplı he-
lyen lehet, illetve az alábbi utca beosztás szerint. 

                Ilyés Lajos 

Helyi Választási Iroda Vezetıje  



  

 Közérdekő telefonszámok: 
 

Körösladány város körzeti- és                                          
gyermekorvosainak elérhetısége 
hétköznapokon 7.00-15.00 óráig,                       

sürgıs 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  

Rendırség (Szeghalom):  66/371-555 
Ügyeletes rendır (Körösladány):                                  

06/30-633-71-98,  
Körösladány polgármestere:                          

66/474-100                       
  Polgármesteri Hivatal, Körösladány:                                

66/474-012 
 Idısek Otthona:   

66/474-058  
EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálat: 

06-40/82-22-82 
DÉGÁZ- hibabejelentés (gázszivárgás):                            
06-40/822-000 vagy 06/80-820-141    

Csıtörés-ügyelet:   
66/371-447                                                

Csıtörés 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 

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ 
Közérdekő információs  lap 

Kiadja: Körösladány Város Önkormányzata 
Felelıs kiadó:  

Kardos Károly polgármester 
Felelıs szerkesztı:  Sipos Imre 

muvhaz@korosladany.hu  
Dr. Asztalos Miklós Mővelıdési Ház 

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

Nyomda: Box Print Kft. Tel.: 06-66/522-910 

 
 
 
 
 

 

3 az 1-ben 
KÁBELTÉVÉ-INTERNET-TELEFON  

Mi helyben vagyunk! 

   

 

Rendelkezési lehetıség  
adónk 1 százalékáról   

 
Minden adózó számára lehetıség, hogy elızı évi 
személyi jövedelemadójának 1%-át az általa 
megnevezett, arra jogosult civil szervezetnek 
utalja. Kérjük önöket, hogy 2013. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támo-
gassák a helyi egyesületek, alapítványok célkitő-
zéseit, munkáját! Körösladányban a következı 
civil szervezetek jogosultak az 1 %-os                                        
támogatások fogadására: 

 
Körösladány Város  Fejlıdéséért Közalapítvány 

Adószáma: 18389887-1-04 

 

Körösladányi Óvodásokért – Gondtalan Gyermek-
kor Alapítvány Adószáma:  18384806-1-04 

 

Körösladányi Gyermekekért Alapítvány 
Adószáma:  18375176-1-04 

 

Körös Mővészeti Egyesület 
Adószáma:  18386286-1-04 

 

Városszépítı Egyesület 
Adószáma:  18384576-1-04 

 

Körösladányi MEDOSZ Sport Egyesület 
Adószáma:  19976684-1-04 

 

Sebes-Körösi Horgász Egyesület 
Adószáma:  19978040-1-04 

 

„Aranyketrec” Alapítvány 
Adószáma: 18375293-1-04 

 

Körösladány Jövıjéért Alapítvány 
Adószáma: 18376892-1-04 

 

Körösnadányi Nadányi Társaság 
Adószáma:  18388099-1-04 

 

Körösladányi „İszikék” Nyugdíjas klub 
Adószáma:  18389557-1-04 

 

Körös Gyöngyei Alapítvány (általános iskola) 
Adószáma:  18389478-1-04 

 

Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete 
Adószáma:  18373662-1-04 

 

„Hunters” Körösladányi Paintball                                
Sportegyesület 

Adószáma:  18391383-1-04 

 

Körösladányi Polgárır Egyesület 
Adószáma: 18390636-1-04 

 
További 1 % adható a                                                   

kedvezményezett egyházaknak: 
 

Magyarországi Református Egyház  0066 

 

Magyar Katolikus Egyház  0011 
    


