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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2018. április

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

18. évfolyam 3. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Választási hírek 2018.
Köröstarcsa településen három szavazókörben adhatták le
szavazataikat a választópolgárok a 2018. április 8-án megtartott
országgyûlési képviselõk választásán.
A névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma 2010 fõ,
1242 választópolgár jelent meg szavazóként (61,79%).
Rendkívüli esemény nem történt, a választás zavartalanul
zajlott.
Három szervezet delegált tagot a szavazatszámláló bizottságba.
A FIDESZ-KDNP, a Magyar Szocialista Párt Párbeszéd
Magyarországért Párt és a Jobbik Magyarországért Mozgalom.
A helyi eredmények:

Érvényes szavazatok száma

-

Érvényes szavazatok száma
-

Tóth István Zoltánné
Oláhné Seres Tímea Mária
Husvéth Gabriella
Csömör Ágostonné

- Lakatos Erika
- Rádai Alex
- Csuta Éva Edit
- Bencsik Mihály
- Dankó Béla
- Rádai Éva

Országos listás:

-

Egyéni választókerületi:

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
3
Momentum Mozgalom
36
Demokratikus Koalíció
44
Szegény Emberek Magyarországért Párt
0
Közös Nevezõ 2018.
4
Európai Roma Keresztények Jobblétéért
Demokratikus Párt
0
Összefogás Párt
0
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
9
Magyar Szocialista Párt Párbeszéd Magyarországért Párt
91
Iránytû Párt
0
Magyar Igazság és Élet Pártja
0
Magyarországi Cigánypárt
0
FIDESZ M agyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
608
Net párt
0
Jobbik Magyarországért Mozgalom
352
Magyarországon Élõ Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
1
Magyar Munkáspárt
3
Együtt a Korszakváltók Pártja
6
Családok Pártja
2
Lehet Más a Politika
68
TenniAkarás Mozgalom
2
Rend és elszámoltatás Párt
0
Kell az összefogás Párt
1

-

Jónás Zoltánné
Babinszki Bence
Balogh Mónika
Gombos Jenõ
Béres József
Dr. Kondé Gábor
Mezei Éva

-

Bátori Tilla Beáta
Mezei Tibor
Fábián Csaba János
Fábián Kata Ildikó
Sarvak-Iván Ildikó
Ásós Tibor
Rádai Jenõné
Pereiné Vékony Ilona
Farkas Rebeka
Balogh Sándor

- Samu Tamás Gergõ
- Kerekes Anikó

Közös Nevezõ 2018
8
Demokrata Párt
1
Kell az Összefogás Párt
1
Magyarországon Élõ Dolgozó
és Tanuló Emberek Pártja
3
Szegény Emberek
Magyarországért Párt
1
Jó Út Magyar Polgári Párt
0
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt
2
Lehet Más a Politika
48
FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség Kereszténydemokrata
Néppárt
620
Európai Roma Keresztények
Jobblétéért Demokrata Párt
1
Szegényekért Párt
0
Momentum Mozgalom
31
Tenni Akarás Mozgalom
0
A Haza Pártja
0
Rend és Elszámoltatás Párt
0
Demokratikus Koalíció80
Magyarországért
Demokratikus Párt
1
Net Párt
0
A Mi Pártunk Ima
0
Haza Mindenkié Párt
0
Családok Pártja
2
Magyar Igazság és Élet Pártja 0
Magyarországi Cigánypárt
2
Iránytû Párt
1
Összefogás Párt
1
Összefogás a Civilekért Párt 0
Nemzeti Együttmûködés és
Megbékélés Párt
0
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
426
Európai Cigányok
Demokratikus Pártja
0
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
HVI vezetõje

A Képviselõ-testület március 22-én tartott rendkívüli ülést, ahol
megállapításra került a ligeti rendezvényközpont közbeszerzési
eljárásának eredménye. Az eljárás nyertese a Kovács Kõimport
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Kft, a beruházás költsége több mint 42 millió forint. Várható
befejezése: 2018. augusztus 20..
Pályázatot nyújtott be a Képviselõ-testület a Népi Építészeti
Program keretében a Kossuth tér 10 sz. alatti üzletsor
felújítására. A beruházás tervezett költsége 8.300.000.-Ft.
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy értékesíteni kívánja a
Kossuth utcai régi óvoda épületet. Érdeklõdni Lipcsei Zoltán
polgármester úrnál

2018. április

gyermekétkeztetéséhez zöldségek vetése és palántolása van
folyamatban.
Közút programban a térkõ gyártása folyamatos, valamint a bio és
megújuló energia programban az apríték készítés is.
A település közterületein megkezdõdött a fûnyírás, fûkaszálás
valamint a parkosítás. A virágosítás saját nevelésû valamint
vásárolt világokból valósult meg.
Köröstarcsa Község Önkormányzat Szabadkai úti állattartó
telepére március 9-én 200 db 20 hetes tyúk érkezett így a
tojásértékesítés ismét folyamatossá vált.
A juh állomány is 15 szaporulattal bõvült.

Megye futás 2018.
Idén 5. alkalommal került megrendezésre a Megye Futás. Tóth
László a békéscsabai futónagykövet a testedzés és az egészséges
életmód népszerûsítése érdekében, idén már Békés megye 60
településén, 13 nap alatt, 634 kilómétert fut. Köröstarcsára a 8.
napon érkeztek a sportolók Körösladány felõl. A futók a Szabó
Károly Mûvelõdési Házban tartották pihenõjüket, ahol
szendvicsfalatkákkal gyümölccsel és frissítõvel fogadta õket
Lipcsei Zoltán polgármester úr, majd Mezõberény irányába
folytatták útjukat. A Köröstarcsa - Mezõberény szakaszra
csatlakoztak a köröstarcsai gyermekek és felnõttek is.

Közfoglalkoztatásban zajló munkák

INTÉZMÉNYI HÍREK
2018. március 1-jén ismét elindult a Startmunka mintaprogram
52 fõvel.
A korábbi évekhez hasonlóan a belvízelvezetési programban az
árkok tisztítása és kaszálása a fõ tevékenység.
A mezõgazdasági programban a szántóföldi kultúrák
talajelõkészítését követõen közel 20 ha-on kalászos, és
napraforgó vetése zajlik, ezen belül a Napköziotthonos konyha

Várjuk a beiratkozó óvodásokat és
bölcsõdéseket
Kedves leendõ ovis szülõk és gyerekek. Engedjék meg, hogy
így a beiratkozás elõtt egy pár lényeges gondolatot elmondjak az
intézményrõl. Az épületet 2006-ban adták át, modern minden
igényt kielégítõ, tehát nálunk, nem okoz gondot a
gyermekenként szükséges 2 m2 biztosítása, valamint a járulékos
helységek megléte, mint, tornaszoba, orvosi szoba, külön
ebédlõ, könyvtár, fejlesztõ szoba, ami egyben só szoba is.
Óvodánkban 3 óvodai csoport, és egy bölcsõdei csoport
mûködik. Várólista nincs, mivel átjárható a két korosztály, és
minden jelentkezõt fel tudunk venni, elõsegítve a szülõk
munkába állását.
Szolgáltatásaink a következõk, amit pluszként nyújt az
intézmény az ide iratkozóknak:
Református hitre nevelés, két csoportban, a kicsiknek és a
nagyoknak külön szervezve.
SZIT fejlesztõ mozgásos foglalkozás, kiemelkedõ szakember
vezetésével.
Logopédiai és fejlesztõ pedagógiai ellátás itt van helyben külön
biztosított felszereléssel.
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Tehetséggondozás ének-zene gyermektánc tartalommal,
„Zenemanók” elnevezéssel, akikkel többször találkozhatott a
lakosság, és az érdeklõdõk, a községi ünnepségeken.
Lovagolni járunk õsszel, tavasszal, a „Maczkó tanyára”, ahol a
lovaglás mellett sokféle állattal, szép természeti környezetben
ismerkedhetünk. A kialakított természetes játszótéren jót
játszhatnak a gyerekek, valamint diót törünk, kukoricát szedünk
és megfigyeljük a mezõgazdasági munkákat a lovak gondozása
mellett.
Angol nyelvvel történõ ismerkedésre is van lehetõség, nyelvhez
szokató órákon, nyelvtanár segítségével.
Ebben a tanévben indult a BOZSIK intézményi gyermekfoci
program, a gyerekek nagy örömére. Szép eredményeket értek el
a különbözõ futball tornákon, és nem egyszer innen választották
a torna legjobb játékosát.
A gyerekek közül, aki igényli a diétás étkezést, annak
biztosítjuk.
A következõ tanévre a beiratkozás 2018. 04. 23-tól 27-ig (8tól, 12-ig) lesz itt a vezetõi irodában, és ekkor történik a
bölcsõdések beíratása is. Munkatársaim jól felkészült, sokéves
rutinnal rendelkezõ pedagógusok és pedagógiai munkát
kisegítõk. A magam és az õ nevükben is mondhatom, mindenkit
várunk szeretettel! Remélem szeptembertõl találkozunk!
Forró Antalné óvodavezetõ

2015. február 3

Informatikai fejlesztések a könyvtárban
A Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése
címû pályázatnak köszönhetõen 2018. április
17-én külsõ és belsõ wifi eléréssel,
számítógépekkel, tabletekkel, okostelefonokkal és multifunkcionális eszközzel
gazdagodott a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár.
A közösségi internet hozzáférési helyek
fejlesztésének alapvetõ célja, hogy a fejlesztések révén a pontok
hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a
digitális készségekkel nem rendelkezõ magánszemélyek
számára az informatikai eszközökhöz és az internethez
hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítõ
szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.
INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
A SZABÓ KÁROLY MÛVELÕDÉSI
HÁZBAN
A képzés tartalma:
Ismerkedés a
számítógéppel, egyszerû szövegek szerkesztése, internet
használat, elektronikus levelezés, elektronikus ügyintézés.
Várható indulás: 2018. június 7.

Hétmérföldes csizma kistérségi
mesemondó verseny
Az idei mesemondó verseny a kilenc
évvel ezelõtt meghirdetett verseny
folytatása volt.
Célunk az volt, hogy iskolánk tehetséges
tanulóit megmérettessük más iskolák
tanulóival.
A mesemondáson keresztül megismertetjük és megszerettetjük a gyerekekkel az
irodalmi alkotásokat. Lehetõségük van átélni és beleélni
magukat a mese adta képzelet világába. Elõadásukkal nemcsak a
közönséget és önmagukat szórakoztatják, hanem fejlõdik
kifejezõkészségük, elõadásmódjuk, bõvül szókincsük.
A versenyt a Gyulai Tankerület iskolái között hirdettük meg.
A versenyre egy kötelezõ magyar népmesével és egy szabadon
választott mesével lehet nevezni. A gyerekek különbözõ
korcsoportokban mérik össze tudásukat a pedagógusokból álló
zsûri elõtt.
A verseny végeztével kézmûves foglalkozással kedveskedünk a
gyerekeknek. Itt az éppen aktuális idõszakhoz igazítjuk a
foglalkozásokat. Volt már farsangi jelmezkészítés, tavaszvárás,
húsvéti téma. Az idei versenyen a TAVASZ volt a foglalkozások
témája. Ezeket a foglalkozásokat az ügyes kezû kollégák
segítségével szervezzük.
Mivel minden tanuló lelkesen és nagy gonddal készül a
versenyre minden évben csodaszép mesékben gyönyörködhetünk.
A jutalmazásra is nagy gondot fordítunk. Minden korosztályban
oklevéllel és könyvvel jutalmazzuk az elsõ három helyezettet. A
további résztvevõk emléklapot és valamilyen tárgyi jutalmat
kapnak.
Az elmúlt évek során egyre több tanuló jelentkezett erre a
versenyre. Nagy örömünkre a tanulókat nemcsak a nevelõik,
hanem a szüleik is elkísérik. Mindig jó hangulatban zajlik a
rendezvény.
A sok pozitív visszajelzés pedig elismerés nekünk szervezõknek
és az iskolának is.

A képzésen 16-64 éves korig bárki részt vehet, aki rendelkezik
általános iskolai végzettséggel és nem áll hallgatói/tanulói
jogviszonyban.
Információ és jelentkezés: személyesen a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban vagy a 0620/565-2550-es telefonszámon.

Húsvéti összefoglaló
Hagyományõrzõ célból a húsvétot megelõzõ héten kisebb
programokra vártuk a látogatókat. A Szabó Károly Mûvelõdési
Ház kezdeményezésére a tavalyi évben elõször volt a
településen tojásfa. A pozitív vissz ajelzések után, idén ismét
díszíthetett a lakosság.
Az óvodás és iskolás gyerekek is lelkesen készültek saját
készítésû tojásokkal.

A Subrika Hagyományõrzõ csoport népi játék kíséretében
díszítették a fát.
2018.04.30.-án került megrendezésre a húsvéti kézmûves
fogla lkozá sunk, melye t a Nagyc salád osok Körös tarcs ai
Egyesülete támogatott.

TARCSAI HÍRADÓ
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A hagyományos tojásfestés és papírdíszek készítése mellett a
tojás írókázás alapjait is elsajátíthatták a gyerekek. A foglalkozás
ideje alatt nem maradhatott el a tojáskeresés és a nyuszisimogatás sem.

2018. április

kosárba” (ezalatt nyilván nem a design-os szemeteseket értjük)
Az elsõ alkalom 2018. január 25.-e volt, 10 résztvevõvel. A
papírból készített kisebb kosárkát hazavihették. Ezt a találkát
követte egy újabb papír randi, és ami a legfontosabb, nõtt a
lelkesedés. Havonta egy alkalommal van meghirdetve a
foglalkozás.
A tevékenység hasonlítható a kosárfonáshoz. Az alapanyag
kívánalmai papír, mely lehet újság (ne a mai!), szórólap,
reklámújság. Egyforma méretû csíkokra vágjuk, és pl.
saslikpálca segítségével felsodorjuk, majd a pálcát eltávolítjuk.
Többféle festékkel festhetõ (falfesték). A felsodort csíkokat
egymásba ölteni, fonni lehetséges, csak fantázia kérdése. A
csipesz és ragasztópisztoly elengedhetetlen segédeszköz.
A klub részvevõinek létszáma mindig változó, de a lelkesedés
nem! A csoporthoz folyamatosan bárki csatlakozhat!
A klub következõ alkalmáról tájékoztatást adunk a mûvelõdési
ház facebook oldalán és a kábeltelevízióban. Figyeljétek
plakátjainkat! Várunk mindenkit szeretettel!

CIVIL SZERVEZTEK
Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete: 2018. a Családok éve!

A színpadon pedig az óvoda Zenemanó csoportjának mûsorát
láthatták a jelenlévõk.

2018 Papírfonás
A papírfonást Vértesné Szûcs Szilvia egyszeri alkalomból,
klubszerû, közösségfejlesztõ tevékenységgé terjesztette ki. Elsõ
felkérésre kiderült, többszöri összejövetelt igényel. Az internet
világában is hódító papírfonás „trendi” és sok praktikát tanít, az
arra érdeklõdõ, és fogékony személyeknek. Egyszerû, és kedves
a szemnek. A mottó: „hogy a régi újság se vesszen kárba … Csak

Ennek jegyében és hagyományainkhoz híven egyesületünk Családi
és Gyermeknapot szervez tagjaink és a
község lakosai számára, melynek
idõpontja 2018. június 23. Rendezvényünk az önfeledt játékról, a családok gondtalan együttlétérõl, ennek
népszerûsítésérõl és jelentõségérõl
szól, hiszen a család érték. Fõ
támogatónk Köröstarcsa Község
Önkormányzata.
A további részleteket aktuálisan hirdetni fogjuk!
Május 10-én 17:30 órától Anyák napi teadélutánt tartunk a
Mûvelõdési Házban, melyre tagjainkat várjuk nagy
szeretettel! A tea mellett finomságokkal, kézmûveskedéssel
és mûsorral készülünk!
Borgula Pálné, elnök

Iparos társunk emlékére
Március hónapban sajnálatos veszteség érte a köröstarcsai iparos
társadalmat, ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt Tiba
Mihály a Mezõberény és Körzete Iparosok és Vállalkozók
Egyesületének elnöke.
Tiba Mihály iparos családból származott. Nagyapja és édesapja
is iparos volt, kovács mester szakmát gyakoroltak.
Õ épületgépész szakmában szerzett szakmunkás bizonyítványt,
majd 1980-ban központi fûtés- és csõhálózat szerelõ, 1985-ben
pedig gázvezeték- és készülék szerelõ mestervizsgát tett.
1979 óta vállalkozó iparosként tevékenykedett Köröstarcsán. A
vállalkozása vezetése mellett a szakmunkás képzésben is részt
vett. Élete során közel 60 tanuló elindítását segítette
szakmájában.
Szakmája gyakorlása mellett az utóbbi években kereskedelmi
tevékenységet is folytatott Köröstarcsán, a nevével fémjelzett
„Tiba” üzletben.
1989 óta a Mezõberény és Körzete Iparosok és Vállalkozók
Egyesületének elnöki pozícióját töltötte be haláláig. A közel 30
éves egyesületi vezetése alatt az Ipartestületek Országos
Szövetsége Felügyelõ Bizottságának is tagja volt. 2014-tõl
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Országos Felügyelõ Bizottsági elnökhelyettesként, 2016-tól
pedig Országos FB elnökként segítette az iparosok és
vállalkozók társadalmát.
Tiba Mihály halála nagy veszteség az országos ezen belül a
köröstarcsai, mezõberényi, csárdaszállási vállalkozók és
iparosok számára.
Nyugodjék békében, emlékét megõrizzük!
Mezõberény és Körzete Iparosok és Vállalkozók Egyesülete
nevében Kurilla Olivér elnökségi tag

SPORTHÍREK
Újabb sikerek a birkózásban
2018. április 6-án Csongrádon vettünk részt a továbbjutásos DélTerületi Birkózó versenyen, ahol Schmél Zoltán 38 kg-ban ismét
kétvállas gyõzelmekkel jutott el az aranyéremhez.
Maga mögött hagyva: Kalocsa, Kiskunhalas, Szarvas, Tázlár
városok legjobb versenyzõit, így a dobogó legmagasabb fokára
állva a Magyar Bajnokság a következõ tét.
Ehhez a versenyhez képest egy héttel késõbb ismételten
gyõzelemsorozat következett. 38 kg-ban Schmél Zoltán minden
ellenfelét kétvállra fektetve szerezte meg az aranyérmet.

Schmél Zoltán és Hencz Gyula edzõ
A döntõben a csepeli magyar bajnok ellenfelét is tussal gyõzte le.
További eredményessége kapcsán már a Magyar Birkózó
Szövetség meghívja a magyar válogatott keretbe.
Többi eredmények:
Szõke Richárd III. helyezett
Budai Bence IV. helyezett
Gratulálunk, további sok sikert és eredményes felkészülést a
sportolóknak!
Hencz Gyula
a Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

Arany Gusztáv Labdarúgó Torna
Ebben az évben a Köröstarcsai KSK és az Arany Gusztáv
Általános Iskola szervezésében Köröstarcsa Község otthont
adott az Arany Gusztáv Labdarúgó Torna elnevezésû kupa
sorozatnak, melyben minden korosztályunk részt vett.
Ez egy nagy lehetõség volt a köröstarcsai gyerekek számára,
hiszen hazai közönség elõtt is megmutathatták magukat. A torna
fõ célja az egészséges életmódra nevelés, a sportbarátság
ápolása, és a játéklehetõség biztosítása volt. Aki kilátogatott az
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színvonalas mérkõzéseket láthatott , mivel minden pályára lépõ
játékos a maximumot hozta ki magából.
A nyitó tornára április 11.-én került sor ekkor az U11-es
korosztályok mérhették össze erejüket . Ezen a tornán öt csapat
38 labdarúgója mérkõzött meg egymással a kupa gyõzelem
reményében. Köröstarcsa két csapattal indul neki a
küzdelmeknek. Az 'A' csapatunk a második, míg a 'B' csapatunk
harmadik helyen végett a gyõztes szeghalmi csapat mögött. Mint
minden utánpótlás tornán itt is voltak kiemelkedõ játékosok
akiket különdíjjal jutalmaztuk. A torna játékosának járó díjat
SCHMÉL FERENC, a legjobb hazai játékosnak járó díjat pedig
KUKUK NORBERT vehette át.
Nem kellett sokat várni a tarcsai közönségnek hiszen április 15.én folytatódtak a küzdelmek mégpedig az U7-es korosztály
csapatai léptek pályára. Itt tíz csapat 61 ovi focis játékos mérte
össze tudását. A mezõny nagyon erõsnek ígérkezett, de minden
résztvevõ gyermek nagyon ügyesen terelgette a labdát a nagy
meleg ellenére. A vezetõség döntése alapján minden gyermek
aranyéremmel a nyakában térhetett haza. Ez azért volt fontos
mert ennél a korosztálynál még nem számit az eredmény, a játék
megszerettetése a fõ szempont. Az U7-nél is voltak különdíjak itt
az edzõk döntése értelmében VÁMOS ATTILA lett a legjobb
hazai játékos. A torna gyõztese ismételten a szeghalmi csapat
lett.

Állósor: Schmél Ferenc, Mészáros János,Fülöp László, Kukuk
Norbert, Kávai Bálint, Bregyán Szebasztián, Puskás Petra.
Alsó sor: Gyaraki Viktor, Kurucsó Erik, Nagy Zsolt, Lakatos
Lõrinc, Tóth Iván, Fülöp Roland, Budai Bence.
Április 18.-án az U9-es csapatunk is megmutatta magát egy
nagyon erõs és színvonalas tornán, amelyen 4 csapat 30
labdarúgója vívott meg a végsõ gyõzelemért. Ezen a kupán is jól
szerepelt a hazai alakulat, igaz az eredmény még nem errõl
árulkodott,de a mutatott játék bizonyította, hogy igen is kis
településen is lehet jó focit játszani. A legjobb hazai játékosnak
járó díjat SZABÓ RÓBERT vehette át. A torna gyõztese a gyulai
Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia 'A' csapata lett.
A kupasorozat zárásaként április 21.-én az U13.-as csapatunk lép
pályára.
Összességében jól teljesítettek csapataink gratulálok minden itt
megjelent játékosnak és bízunk benne, hogy jövõre ugyan itt
létre tudjuk majd hozni ezt a színvonalas kupa sorozatot.
Szeretném megköszönni a gyerekek nevében a kilátogató
szülõk, hozzátartozók,barátok buzdítását, valamint Köröstarcsa
Község Polgármesterének Lipcsei Zoltánnak hogy ez a torna
lebonyolításra kerülhetetett és az iskola igazgatójának Török
Imrének hogy lehetõvé tette, hogy a gyerekek részt tudjanak
venni ezen a rendezvényen. Továbbá a Köröstarcsai KSK
vezetõségének is szeretném megköszönni alázatos munkáját.
Vincze Gyula

TARCSAI HÍRADÓ
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FÁKLYÁS FELVONULÁS
KÖRÖSTARCSA

Anyák napi köszöntõ:
Nem tud úgy szeretni a
világon senki,
Mint az édesanyám tud
engem szeretni.
Akármit kívántam
megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám
rakta volna.

1+1%

(József Attila)

1+1 %

A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló
törvény továbbra is lehetõséget ad arra, hogy a
magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át
társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át
egyházak és kiemelt költségvetési elõirányzat részére
felajánlják.
Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg
kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkezõ
iratokat.
Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások
elfogadására:
Kedvezményezett civil szervezet neve:
1. Diáksport Egyesület
19055723-1-04
2. Köröstarcsai Községi Sportkör
19977063-1-04
3. Alapítvány a 200 éves Református Templom
felújításáért
18372111-1-04
4. Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
19061278-1-04
5. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Köröstarcsai Csoportja
19052500-1-04
6. ”Lehetõséget a tehetségnek” (a köröstarcsai tanulókat
támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18378265-1-04
8. Polgárõr Egyesület Köröstarcsa
18386389-1-04
9. Köröstarcsai Összevont Óvodák „Ovisokért”
Alapítványa
18382330-1-04
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
14. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

0066
0011
0035
0286

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

2018. április

1823

A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája
megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb oldali Szja 1+1
% menüjének a Civil kedvezményezettek és a Technikai
számok 2018 címeknél.

Szeretettel hívunk, várunk mindenkit
2018. április 30-án 21.00 órakor a
hagyományos

FÁKLYÁS FELVONULÁSRA.
Fáklyák osztása:
Bocskai u. - Puskin u. sarok
Indulás:
Kossuth u. - Puskin u. sarok
Érkezés:
Kishajó kikötõ
A felvonulást követõen Knight Returns Rock
Band élõ koncert a kikötõben!

3 próba teljesítmény napok!
Tedd próbára magad 3 napban!
Minden próbatétel után kapsz egy
pecsétet,
ha kitartó vagy és kigyûjtöd mind a
hármat
a III. fordulón ajándékot kapsz!!!
I. Forduló Sárga Erdei Tulipán Nap
2018. 04. 28. (szombat)
10:00 Tájfutás a Ligetben
közben anyák napi kézmûves foglalkozás
Nevezni a következõ kategóriákban: egyéni, páros,
családi
Nevezés: Végh Judit tanár néninél és a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

MINDJ’ART:

Júlia szép leány
2018. 05. 26-án,
szombaton 18 órakor
a mûvelõdési házban
Újragondolta: Paczuk Gabi
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