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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2016. február
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Évértékelõ visszatekintés
Kedves Lakosok, a
tavalyi évet sikeresnek tartom.
Ugyanilyen évet kívánok magunknak
2016-ra is, mert ez
azt jelentené, hogy a
legfontosabb terveinket is meg tudnánk valósítani.
Köröstarcsa Község
Önkormányzata
2015-ben stabilan
gazdálkodott. Az
elért eredményeket
fegyelmezett gazdálkodás
mellett
tudta elérni, megvalósítani. Biztonságosan, kiegyensúlyozottan, megfelelõ mértékû tartalék
képzésével mûködött a település.
Forrást tudtunk nyújtani egyes intézmények felújítására,
karbantartására.
A 2015-ös évben is kismértékben, de sajnos csökkent a település
lakóinak száma. A 2015. január 01-jei adatok alapján 2669 fõt,
míg a 2016. január 01-jei adatok alapján 2639 fõt számlált a
település.
Reménykeltõ számunkra, hogy adataink szerint az iparûzési
bevételek nõttek, azaz vállalkozóink jó évet zártak.
2015. januárjában az önkormányzat pályázata alapján 54 m3
tûzifa segélyt tudott biztosítani 173 fõnek.
Megtörtént a bezárt szeméttelep rekultivációja, melynek célja a
környezet védelme, a felszíni és felszín alatti vizek
szennyezésének megakadályozása és zöldterülettel való
ellátása.
Tavasz elején elkészült a település legújabb buszmegállója, mely
az Újvároson került felállításra.
Áprilisban Köröstarcsa Község Önkormányzatának Védõnõi
Szolgálata sikeresen vett részt a „VICTORIA A
GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Alapítvány pályázatán
így 1 db Audiométer SA-6-Hallásszûrõ készülékkel
gazdagodtunk.
Májusban ismét átvehettük a Kerékpárosbarát Település címet
és ezzel együtt az önkormányzat öt intézménye is elnyerte a
Kerékpárosbarát munkahely címet.
Köröstarcsa Község Önkormányzata állami támogatást kapott a
nyári gyermekétkeztetés biztosítására kiírt pályázaton, melybõl

a 62 hátrányos helyzetû gyermek étkeztetése valósult meg a
nyári hónapokban.
Júliusban ismét megrendezésre kerültek a Hal és Falunapok,
mely az elõzõ évekhez képest nagyobb számú érdeklõdõvel,
színesebb programokkal és a falu lakosainak nagy örömére
tûzijátékkal szórakoztatta az ide látogatókat.
A nyár folyamán sikerült beszereznie a településnek egy FORD
Transit Custom Kombi mikrobuszt az Európai Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tõl igénybe
vehetõ támogatásból.
Szintén a nyár folyamán, megtörtént az Önkormányzati Konyha
fõzõhelyiségeinek és étkezõjének tisztasági meszelése,
felújításra és újrafestésre kerültek az óvoda kültéri játékai és
felújításra került az Alapszolgáltatási Központ és a József Attila
úti általános iskola épületeinek külsõ burkolata.
Augusztusban 124 db oxyfa magonc került kiültetésre a
település egyes részein. (Így a Széchényi- és Kossuth utca
sarkán, az óvoda és konyha közti területen, és a Községi
Sporttelep területén).
A Tavasz utca Széchenyi u. Aradi u. közötti szakaszán a
leromlott állapotú út felújítása történt meg cseréptörmelék
szórásával, hengerlésével, 130 méter hosszúságú útszakaszon.
A településen összegyûlt betontörmelékeket novemberben
ledarálták és ebbõl készült el az Edelesi út útalapja. A megmaradt
kõtörmelékbõl tavasszal folytatódik az utak kátyúzása.
Köröstarcsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
GENERALI a Biztonságért Alapítványhoz. 2015. szeptember
01-jén tartott kuratóriumi ülésükön a támogatásra érdemesnek
találták településünket, így 2015. október 30-31-én két napos
rendezvényt tartottunk az egészségre nevelés jegyében.
Novemberben megkezdõdött a települési lakásfenntartási
támogatás keretében nyújtott tûzifa osztás 115 kérelmezõ
részére.
Decemberben a Védõnõi szolgálat, a Családsegítõ és a
Gyermekjóléti szolgálat irodáinak tisztasági meszelése is
megtörtént.
Engedjék meg, hogy néhány sorban bemutassam a közmunka
start mintaprogram 2015.évi eredményeit.
Programelemek: Belvízelvezetés, Belterületi közutak karbantartása, Mezõgazdaság és Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
A feladatok közé tartozik az apríték megtermelése, fák
kitermelése. Folyamatosan zajlik a belvízelvezetõ árkok,
közterületek megtisztítása, útszélek takarítása.
A nyári hónapokban zajlott a parlagfûmentesítés a belterületi
közterületeken, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és az
önkormányzati tulajdonú külterületi utakon.
Új járda épült az Edelesi úton, Veér András úton, Rákóczi úton,
Kossuth úton, Deák Ferenc úton, Szabó Károly úton, Hunyadi
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úton, Béke téren.
A megmûvelt földterületek nagysága 3 hektár. Termesztett
növények: újhagyma, lestyán, snidling, citromfû, saláta,
tárkony, hónapos retek, spenót, kapor, zöldborsó, fokhagyma,
zöldbab, tök, cukkini, uborka, vöröshagyma, paradicsom,
paprika, karalábé, vöröskáposzta, cékla, sárgarépa, mák.
A megtermelt zöldségek és gyümölcsök, valamint a tojás a helyi
napközis konyhára kerültek átadásra. Többlet esetén
értékesítésre kerülnek.
A Szabadkai utcai állattartó telep a tyúk- és nyúltartás mellett
2015-ben juhtartással bõvült.
Kiemelkedõ munkát végeznek civilszervezetink. 2015-ben
megye bajnok lett a Köröstarcsa I. csapata, így jogot szerzett az
NB II.-ben való szereplésre, így ebben az osztályban folytatja
tovább a versenyzést.
Jól mûködõ civilszervezeteink nélkül a község kulturális- és
sportéletét nem tudnánk ilyen szinten mûködtetni.
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik egész
évben segítették településünk fejlõdését és az önkormányzat
munkáját. Köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a
különbözõ társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítséget
és aktív részvételt, és a vállalkozóknak a támogatásukat.
Szeretném kérni Önöket, hogy továbbra is támogassák az
elképzeléseinket, terveinket.

2016. február

A testület három felértékelés alapján úgy döntött, hogy a
tulajdonában lévõ Ford Transit kisbuszt a Köröstarcsai Községi
Sportkör részére 3 MFt-os vételárért értékesíti.
A kép vis elõ -te stü let úgy dön töt t, h ogy a NE T Zr t.
vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonban lévõ köröstarcsai
ingatlanokra vonatkozóan további információk beszerzéséig - a
döntését az áprilisi ülésére halasztja.
A képviselõ-testület megállapította, hogy a Ligeti horgásztó
bérlõje a faház telepítésére vonatkozó kötelezettségét nem
teljesítette. Megbízták a címzetes fõjegyzõt, hogy a horgásztó
további mûködtetésére vonatkozó pályázati kiírást terjessze a
képviselõ-testület elé.
A testület a Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítván y megszûnéséve l kapcsolatosa n meghozta a
végelszámolási eljárás befejezésérõl szóló határozatát.
A testület az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
elfogadta.
A képviselõ-testület határozatot hozott arról, hogy elutasítja a
kötelezõ betelepítési kvótát.

Lipcsei Zoltán polgármester
A képviselõ-testület 2016. január 21-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott
A képviselõ-testület a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának
megalapításához kapcsolódó döntéseket hozott meg.
A képviselõ-testület 2016. február 4-én tartotta soros képviselõtestületi ülését
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület a vállalkozó háziorvos és a vállalkozó fogorvos által
fizetendõ rendelõ-fenntartási hozzájárulás összegét nem
változtatta.
A képviselõ-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint a házirendjét
jóváhagyta. A Bölcsõde nyári nyitva tartását nem változtatta
rendes nyitva tartási rendhez képest.
A testület módosított a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló önkormányzati rendeletét. A képviselõ-testület a bölcsõdei
intézményi térítési díjat 0,-Ft-ban határozta meg. Ez azt jelenti,
hogy a bölcsõdében a gondozásért nem kell külön fizetni.
A képviselõ-testület megtárgyalta a 2016. évi költségvetésének
I. fordulóját. A II. fordulóra részletesen kidolgozásra kerül a
költségvetés.

A következõ soros képviselõ-testületi ülését 2016. február 25én 16.00 órakor tartja az alábbi napirendi pontokkal:
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása.
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Bejelentések

Ida néni 90 éves!
Kurucsó Ferencné született Gyaraki Ida 2015. december 27-én
ünnepelte 90. születésnapját, ahol fia, két menye, négy unokája
és három dédunokája köszöntötte a mamát, nagymamát és
dédnagymamát ünnepélyes keretek között a következõ kedves
verssel:
90 éves lett a mama,
Íme itt a család picije és nagyja,
Hogy összegyûlve köszöntsük õt
És az emlékkel teli idõt.

A testület az önkormányzati házibrigád 2015. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót, valamint a brigád 2016. évi
feladatainak meghatározását elfogadta.

90 éves lett a mama,
Balján nem más ül, mint fia.
Aztán a gyerekek, unokák és dédik
És a sok-sok széppel teli élet.

A testület módosította a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló rendeletét. A módosítás lényege, hogy csak
200.000,-Ft támogatási összeg felett kerüljön sor az ingatlannyilvántartásba történõ bejegyzésre.

90 éves lett a drága,
A sütés-fõzés nagymamája.
Sütés-fõzés, sürgés-forgás
Ritkán jött csak egy-egy morgás.

2016. február
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90 éves lett a nagyi,
Táskájából gyakran akadt egy-egy csoki helyett,
Sütemény és túrórudi.
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társastánc bemutatóval, majd Szabó Zsuzsi - aki a Marianna
Balettiskola növendéke - társaival együtt varázsolta el a
közönséget.

90 év, mama, még nem nagy idõ,
Így hát kérjük a Jó Istent
Köztünk tartsa meg sokáig õt.
90 év és emlékek,
Körülötte vendégek
Emeljük hát pálinkánkat!
Boldog születésnapot a Mamának!

Hallhattunk még gitárszólót Varga Gábor elõadásában, aki a
Békéscsabai Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola
tanulója. Az Arany Gusztáv Általános Iskola 6.osztályosai,
Végh Judit osztályfõnök vezetésével, Karácsonyi Kántálás címû
elõadásukkal és a 8. osztályos lányok, A kis gyufaárus lány mini
darabbal és a hagyománnyá vált gyertyatánccal még közelebb
hozták hozzánk a karácsony hangulatát. A Szabó Károly
Mûvelõdési Ház dolgozói ezúttal is mézeskaláccsal, forró teával
és apró ajándékkal kedveskedtek a vendégeknek.
Az ünnepelt és családja ez úton köszöni a Polgármesteri Hivatal
által adott virágot és ajándékkosarat, Lipcsei Zoltán
polgármester és Gyaraki Ibolya anyakönyvvezetõ kedves
köszöntõ szavait, mellyel még bensõségessé tették Ida mamának
ezt az emlékezetes napot.
Kurucsó Ferencné

INTÉZMÉNYI HÍREK
Községi karácsonyi ünnepség
Színvonalas produkciókkal ajándékozták meg a Szabó Károly
Mûvelõdési Házba látogatókat a Községi Karácsonyi
ünnepségünk fellépõi 2015. december 18-án.

Lipcsei Zoltán polgármester köszöntõje és a Hull a hó, hull a hó,
mesebeli álom címû rajzpályázat eredményhirdetése után
elsõként az óvoda Margaréta csoportja lépett színpadra, Ági
óvónéni vezetésével. Rendezvényünkön helyi tehetségeink is
képviseltették magukat: Gyaraki Viktor és Patzer Noémi egy

Január 22., a Magyar Kultúra Napja
Tél közepén, az év 22. napján van a magyar Himnusz
születésnapja. A fellelhetõ kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén
és ez a nap egyben - 1989 óta - a Magyar Kultúra Napja is.
Ilyenkor sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális
rendezvények, és egy-egy program, esemény kapcsán sokan,
sokféle módon próbálnak átadni, megmutatni valamit kulturális,
mûvészeti életünk értékeibõl. Ilyen értékeket képvisel a Kemény
Gitárklub is. Színvonalas koncertjük keretében emlékeztünk
meg erre a jeles napra a Szabó Károly Mûvelõdési Házban. A
Kemény Gitárklub 2005. február 03-án alakult. Tagjaik általános
iskola felsõ tagozatos, középiskolás diákok és felnõttek, akik
Békéscsabáról és a környezõ településekrõl - így Köröstarcsáról
is - kerülnek ki.
Érdeklõdésük középpontjában a könnyûzenei mûfajok állnak.
Céljuk továbbá, hogy a tanult dalokból mûsorokat állítsanak
össze és e mûsorokkal szórakoztassanak és örömet szerezzenek
másoknak és önmaguknak.
Ez ünnepi rendezvényünkön sem történt másként zeneszeretetüket és vidámságukat a közönségre is átragasztották
akikkel több dalt is együtt énekeltek.
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Foltvarró klub (patchwork)

Rendõrségi hírek

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár foltvarró
klubot indított.
A résztvevõk megismerkednek a patchwork alapjaival ill.
bõvíthetik a már megszerzett ismereteiket. Foltvarrással
készülhetnek takarók, ágynemûk, falvédõk, párnák, táskák.
A klubba folyamatosan be lehet kapcsolódni! Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk, csütörtökönként 16:30-tól a
Szabó Károly Mûvelõdési Házban.
Klubvezetõ: Nagy Imréné
További tájékoztatás: személyesen a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban vagy a 06-20/565-2550-es
és a 66/480-824-es telefonszámokon.

„Toleranciát az éveknek” hasznos
ismeretek idõseknek

CIVIL SZERVEZETEK
Retro Véradás
Egy véradó 3 életet menthet a leadott mennyiségû vérrel. A vért
pótolni nem lehet. Az orvostudományhoz elengedetlen. Ezért is
várjuk új véradóinkat, akik bátran tartják karjukat a tû alá ezzel
segítve beteg embertársainkon.
2015. december 11-én a Vöröskereszt helyi szervezete
különleges hangulatú véradó napot szervezett. A helyszínen vért
adókat a szervezet Retro menüvel (sör/üdítõ-virslipéksütemény) vendégelte meg, mely nagyon csábítónak hatott
mivel a településen élõk közül rekord mennyiségben, 42-en
vettek részt a véradáson.
Szintén ezen a napon került sor a többszörös véradók
jutalmazására is, így 3 fõ tízszeres véradó kitûntetésben
részesült, 4 fõ húszszoros véradó kitûntetésben-, 1 fõ
harmincszoros véradó kitûntetésben-, 1 fõ negyvenszeres
véradó kitûntetésben-, 2 fõ Thurzó János és Kerekes Antal
ötvenszeres véradó kitûntetésben részesült és 1 fõ Szabó Zoltán
hatvanszoros véradó címet kapott. Gratulálunk és köszönjük a
segítségüket!
Itt szeretném megköszönni a helyi Önkormányzat képviselõ
testület segítségét, illetve mindazon vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, lakosoknak, akik 2015 évben segítették
munkánkat.
„ Mi az a pár csepp vér? Neked talán semmi. De másnak az életet
jelentheti!”
Fehérné Horváth Hajnalka
Vöröskereszt Alapszervezet vezetõje

„Toleranciát az éveknek” elnevezéssel közlekedésbiztonsági rendezvényt hirdetett a Békés Megyei
Baleset-megelõzési Bizottság. A program célja, hogy
felhívják - az egyik legveszélyeztetettebb korosztályt
- az idõsek figyelmét a közlekedés veszélyeire és a
balesetek megelõzésének lehetõségeire.
A figyelemfelhívó rendezvényre 2015. december 09-én
Köröstarcsán, a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
került sor.
A délelõtt során a Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság
és a Békési Rendõrkapitányság közremûködésével a résztvevõk
hasznos ismereteket sajátíthattak el. Elsõként Ladányi Zoltán
r.ezredes a Békési Rendõrkapitányság rendõrkapitánya, majd
Lipcsei Zoltán polgármester üdvözölte a jelenlévõket.
Az elõadok között szerepelt Pardi Ildikó r.alezredes a Békés
Megyei Baleset-megelõzési Bizottság titkára, aki a személyi
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulását ismertette
Békés megyében illetve a balesetek legfõbb okairól, azok
elkerülésének lehetõségeirõl beszélt.
Majd Benkõ Mihály, a Békés Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelõségének osztályvezetõje az idõsebbek
balesetmentes közlekedését elõsegítõ hasznos tanácsokat osztott
meg velünk. Ezt követõen Gyebnár József a Békéscsabai
Mentõállomás állomásvezetõje az idõskorban elõforduló
leggyakoribb sérülésekrõl tartott elõadást.
Az elõadásokat követõen az idõsek fórum keretében a
résztvevõk választ kaphattak közlekedési témájú problémáikra,
kérdéseikre. A fórum válaszadója Ladányi Zoltán r.ezredes volt.
A „Hoztam egy KRESZ kérdést” címû kvízjáték segítségével a
résztvevõk szórakoztató vetélkedõ keretein belül frissítették fel
szabályismereteiket. Emellett lehetõség volt az úgynevezett
részeg szemüveg kipróbálására és különbözõ feladatok
teljesítésére a szemüvegen keresztül. Gyebnár József
állomásvezetõ elsõsegélynyújtással kapcsolatos bemutatót
tartott interaktív formában. Játékos formában a házaspárok
számára pedig egymás közlekedési szokásaikkal kapcsolatban
kellett eldönteni, hogy a pár melyik tagjára vonatkozik az adott
állítás.
A rendezvény sikerét az is bizonyítja, hogy a köröstarcsai
lakosok és civilszervezetek tagjai mellett a mezõberényi és a
körösladányi nyugdíjas klub tagjai is képviseltették magukat. A
megjelent résztvevõket a közlekedést segítõ láthatósági
eszközökkel ajándékozták meg a Békés Megyei Rendõrkapitányság munkatársai.

„Hoztam egy KRESZ kérdést” c. vetélkedõ
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szezon során, végig parádés játékot produkálva
a bajnokság IV. helyén végeztek. Ezt a szép
eredményt senki sem várta elõre, de a fiúk
mindent megtettek ezért a szép eredményért.
Sok munka és példás összefogás eredménye ez.
A junior csapat még ennél is jobb eredményt ért
el, hiszen egy 1 gólos vereség ellenére minden
ellenfelét két vállra fektette és a tavaszi induláskor az 1. helyrõl
várják a jó folytatást.
Egyik csapatnak sem lesz könnyû a sikeres folytatás, hiszen
nagy távolságokra kell utazni, erõs ellenfelekhez. Egy biztos,
hogy nem fog kiesni a csapat, mert a szakvezetõk is és a
játékosok is mindent megtesznek a további jó szereplés
érdekében.
Szép számú és lelkes szurkolóink buzdítására ezután is nagy
szükségünk lesz. Ezért kérjük, hogy látogassák hazai
/mezõberényi/ és vidéki mérkõzéseinket.
HAJRÁ TARCSA !
Tavaszi mérkõzések programja:
Idõpont
Csapatok
Junior
Február 20. Köröstarcsa - Kunszentmárton 16.00
(szombat)
Február 27. Budapest XVI. - Köröstarcsa
16.00
(szombat)
Március 5. Köröstarcsa - Újkígyós
14.30
(szombat)
Március 13. Kiskunfélegyháza Köröstarcsa 15.00
(vasárnap)
Március 19. Köröstarcsa - Békéscsaba
16.00
(szombat)
Április 2.
Köröstarcsa - Kiskunhalas
16.00
(szombat)
Április 17. Karcag - Köröstarcsa
16.00
(vasárnap)
Április 23. Köröstarcsa - Kiskõrös
16.00
(szombat)
Április 30. Hajdúszoboszló Köröstarcsa
16.00
(szombat)
Május 7.
Köröstarcsa - Mezõtúr
16.00
(szombat)
Május 14. Makó - Köröstarcsa
16.00
(szombat)

Felnõtt
18.00
18.00
16.30
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Figyelem!
Folytatódik
a „Földet a gazdáknak!” program

Elsõsegélynyújtással kapcsolatos bemutató

SPORTHÍREK
Folytatódik az NB.II-es férfi kézilabda
bajnokság
Hamarosan megkezdõdik az NB.II-es kézilabda bajnokság
tavaszi verseny sorozata. A köröstarcsai sportszeretõk tudják,
hogy az NB.II versenyeit felvállaló férfi kézilabdások az õszi

A Békési Járási Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Érdeklõdõket,
hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében, 2016.
március 1. napjától a Békési Járási Hivatal illetékességi
területéhez tartozó földterületek tekintetében is folytatódik a
Magyar Állam tulajdonába, a Nemzeti Földalap vagyoni
körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterületek
értékesítése. Az árverések a járás tekintetében Békéscsabán,
a Derkovits sor 2. szám alatt kerülnek lebonyolításra.
A Kormány a „Földet a gazdáknak!” Program keretében
döntött a 3 hektár feletti, állami tulajdonú földek
földmûvesek részére árveréssel történõ értékesítésérõl.
Az árversek idõpontjai a Békési járás vonatkozásában: 2016.
március 1., 2., 3., 4., 7., 16.
A hirdetményekrõl tájékozódni lehet a www.nfa.hu, a
www.bekesijarasok.hu és a www.beol.hu honlapokon.
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1+1%

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. Községi Sportegyesület
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” Alapítvány
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. Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete 18385618-1-04
15. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

18391950-1-04
0066
0011
0035
0286

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai
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 2016 címeknél.
Köszönjük mindenkinek, aki 2015-ben, adója 1 %-val
támogatta a Körösvölgyi Póni Klub Egyesületet és a
Köröstarcsáért Barátok Egyesületét!

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs és
Betegsegítõ Központ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút
Egyesület egészségesek és betegek részére információs
központot tesz elérhetõvé a jobb tájékozódás és a gyógyulási
folyamat meggyorsítása érdekében.
Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is
biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az
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információs központ iránytû az egészségügyi ellátó rendszerben
történõ eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu; betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879; 70-389-4178

Értesítés
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2012. évi XC.
törvényben elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást, kémények seprését, ellenõrzését, mûszaki
felülvizsgálatát 2016.01.06.-2016.03.31. idõpontban
(idõpontokban) fogjuk végezni.
Kérjük, tegyék lehetõvé, hogy dolgozóink a lakásba be
tudjanak jutni, annak érdekében, hogy a munkát
elvégezhessék.
Amennyiben Önnek a fenti idõpontban
nem megfelelõ, kérjük szíveskedjen
jelezni az alábbi telefonszámon.
Cím: 5630 Békés, Durkó u. 6.
Telefon: +3666/411-149
Mobil: 06-70/94-44-581

¨
¨
¨
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¨
¨

Nõi- férfi- gyermek fodrászat
Szolárium
Virág- Ajándék Bolt
Vágott virág
Cserepes virág
Kegyeleti díszek, koszorúk

Köröstarcsa, Puskin u. 52.sz.
Kovács Julianna
06-70/773-9824
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000

