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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2016. április

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

16. évfolyam 3. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2016. március 21-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott
A képviselõ-testület elhatározta a Béke és a Táncsics utcák
javítását és a burkolatlan utcák útalappal való ellátását. Az
útépítési együttmûködési megállapodás megkötése érdekében
megbízták a polgármestert, hogy az alábbi utcákban végeztessen
felmérést: Dózsa, Irányi, Martinovics, Ady, Széchenyi, Sport
utca. Az ütemezésrõl a felmérés alapján döntenek.
A testület jóváhagyta az Alföldvíz Zrt. 2016. évi vízterhelési díj
meghatározását.
A testület úgy döntött, hogy a Terület és településfejlesztési
operatív Program pályázatainak elõkészítését, a projektmenedzsmenti feladatokat az önkormányzat dolgozóival végezteti
el.
A képviselõ-testület 2016. március 30-án rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott
A testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Terület és
Településfejlesztés Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kerékpárút építésre és a
meglévõ belterületi kerékpárút felújítására. A beruházás bruttó
költségét 121.874.813,-Ft-ban határozta meg.
A képviselõ-testület 2016. március 30-i ülésén megtárgyalta a
szilárd burkolattal nem rendelkezõ utcák útalap építését.
Értékelte az elõzetes felméréseket. Az útalap építés sorrendjét az
elõzetes tájékoztatónak megfelelõen a képviselõ-testület az
igények összesítése után határozta meg úgy, hogy ahol az utca
lakói legnagyobb százalékban igényelték az útalap építését ott
fog megépülni az útalap.
Az I. ütemben az alábbi utcákban kerül megépítésre:
- Martinovics utca,
- Martinovics utca-Dózsa György utca átkötõ szakasz,
- Széchenyi utca elejétõl a Gyomai utcáig terjedõ szakasz,
- Dózsa utca elejétõl a Táncsics utcáig terjedõ szakasz,
- Dózsa utca-Jókai utca átkötõ szakasz,
- Irányi utca burkolt szakasz végétõl a Jókai utcáig és ettõl a
ponttól a Dózsa utca-Jókai utca átkötõ útig.
Az építésre 2016. május 31-ig került sor. A többi utca útalap
építésére 2016. utolsó negyedévében térnek vissza.

Defibrillátorral bõvült az egészségház

Turi Judit asszisztens, Lipcsei Zoltán polgármester,
dr Mieczynszky Ernõ háziorvos, Szász Imréné asszisztens
A Községi Sportkör Kézilabda Szakosztálya TAO-s forrásból
egy Saver One típusú félautomata defibrillátort szerzett be,
melynek értéke 500.000.-Ft. A készülék hétfõtõl-péntekig az
orvosi rendelõben került elhelyezésre, míg hétvégente a
kézilabda mérkõzésekre fogják elvinni. A defibrillátor
mûködésérõl és használatáról Gúti Ambrus a Mezõberényi
Mentõállomás állomásvezetõje tartott oktatást a szakosztály
tagjainak és az önkormányzat intézményeiben dolgozóknak.

Tisztelt Lakosság!
A köröstarcsai ingatlanokról 2016. április 11. és 2016. május
10. között az önkormányzat, igény esetén a BETONTÖRMELÉKET elszállíttatja.
Igénybejelentés: Lakatos Antal 20/434-29-44
Lipcsei Zoltán polgármester

A Községi Sportkör Kézilabda Szakosztályának tagjai nevében
köszönöm az eddigi támogatásukat. A támogatásokból
próbálunk olyan eszközöket is vásárolni, melyek a nemcsak a
sportolók hanem a település lakosságának biztonságát is
szolgálják.
Lipcsei Zoltán polgármester
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Újabb kerékpártároló

Az újvárosi buszmegállóban 5 db kerékpár tárolására alkalmas
tároló, a Községi Sporttelepre 6x5 kerékpár tárolására alkalmas
tároló került kihelyezésre.

Fejlesztések a Szabadkai úti
állattartó telepen

Áprilisban díszkút és díszkerítés került felállításra az állattartó
telepen.

Megyefutás 2016
Immáron 3. alkalommal került megrendezésre a Megye Futás.
Az elõzõ évekhez hasonlóan Békés megye 44 települését
érintette, ez 11 nap alatt 518 lefutott kilométert jelent.
A Megye Futás 2016 résztvevõi április 12-én, a futás 7. napján
11.30 körül értek be településünkre.

Közfoglalkoztatási program keretében 150 db bábolnai barna
tojáshibrid elõnevelt jérce érkezett a telepre április 2-án, ezzel
259-re emelkedett az állomány száma.

Január és február hónapban 5 jerke és 2 kos cigája bárány
született. A felnõtt állomány száma 5 anya és 1 kos.

Kopányi Edit, Ármás Vivien, Pap Dávid, Keresztesi Bernadett,
Bereczki Valentin, Tóth Márk, Földesi Nikoletta, Szegedi
Györgyi, Palotai Petra, Nyeste Márkó, Varga Roland, Vértes
Viktória, Kovács László, Galamb András, Savolt Dániel
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A Kishajó Kikötõben tartottak egy rövid pihenõt, ahol Lipcsei
Zoltán polgármester köszöntötte õket, valamint frissítõvel,
gyümölccsel és a Konyhán készült Mintamenza falatkákkal
fogadtuk a futókat.
Tóth László a Megyefutás szervezõje elmondta, akciójukkal azt
hirdetik hogy futni jó, és már heti néhány alkalom futás elegendõ
egészségünk megõrzéséhez.
A „Futás Hírnökéhez” 13 köröstarcsai gyermek és négy felnõtt
csatlakozott, egy fõ kerékpárral, hogy megtegyék a KöröstarcsaMezõberény szakaszt, melyhez utólag is gratulálunk!

2015. február 3

INTÉZMÉNYI HÍREK
Foltvarró klub
2015. telén indult útjára a foltvarró klub a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban. Tagjai azóta is lelkesen járnak hetente
egyszer csütörtök esténként a foglalkozásokra. Lelkesedésüknek máris kézzel fogható eredménye van, hiszen elkészült a 2x2
méteres takaró, mely 720 foltból és 72 különbözõ színû anyagból
áll, melyet ezúton szeretnének bemutatni a lakosságnak.

Kirándulás Nyíregyházára
A köröstarcsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat különjáratos
buszos kirándulást szervezett Nyíregyházára a Vadasparkba,
melyre 2016. 04. 09-én került sor. Az utazás mindenki számára
ingyenes volt, a belépõket és a buszköltséget a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat fizette.
A kiránduláson összesen 50 fõ vett részt, hátrányos helyzetû
gyerekek és felnõttek egyaránt.
A kora tavaszias idõpont ellenére az idõjárás nagyon kedvezõ
volt ami csak fokozni tudta a kirándulás hangulatát.
A résztvevõk a vadaspark 30 hektáros területen a világrészek
számos tájairól származó állatvilággal ismerkedhettek meg, és
megfigyelhették hogy a föld különbözõ részein miként élnek az
állatok.
A legnagyobb sikert a Magyarországon és Közép-európa
térségében is egyedülálló, 4000 négyzetméteren és 3 szinten a
Zöld Piramis és a benne található Ócenárium és Esõerdõház
aratta.
A rengeteg séta és még több látnivalótól elfáradva
élménygazdagan tért haza mindenki.

Takarójukkal karitatív tevékenységet fognak szolgálni, mivel
aukcióra ajánlották fel a Mályvavirág Alapítvány számára, mely
alapítvány a méhnyakrákos nõk gyógyulásáért és a megelõzésért
küzd.
Ha Ön is szeretné támogatni az alapítványt, adója 1%-val
megteheti: 18504530-1-04
A klubba továbbra is lehet csatlakozni, mindenkit szeretettel
várnak a tagok és a klubvezetõ Nagy Imréné.

„Julika néni nyugdíjba ment”

INTÉZMÉNYI HÍREK
Foltvarró klub
2015. telén indult útjára a foltvarró klub a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban. Tagjai azóta is lelkesen járnak hetente
egyszer csütörtök esténként a foglalkozásokra.

2016. március 31-tõl nyugdíjas Juhász Antalné a
Napköziotthonos óvoda és bölcsõde vezetõje. 1976. augusztus
elsején végzett óvónõként Rása Julika. Friss diplomával a
kezében munkát vállalt a Köröstarcsai Általános Iskolában
napközis nevelõként. Munkáját lelkiismeretesen és nagy
türelemmel végezte, amit fémjelzett a pontosan elkészített és
kijavított házi feladatok sora. Lelkesedését csak fokozta, hogy
ígéretet kapott óvónõi állásra az Arany János úti óvodában, amit
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akkor bõvítettek két csoportossá, majd a következõ évtõl kezdve
már ott dolgozott. Ezt követõen férjhez ment, és megszületett a
kislánya is. 1981-ben tért vissza ismét, de már vezetõ óvónõként
egy pályakezdõ óvónõ mellé. Munkával teli szorgalmas idõszak
kezdõdött. A két fiatal tanerõ idõt és fáradságot nem sajnálva
mindent megtett az óvoda szakmai munkájának elismertetéséért,
a naponta végzett színvonalas nevelõ munkával. Pedig
akkoriban nem volt ritka a harmincas létszámú óvodai csoport
sem. Julika mindig megfelelt a kihívásoknak, ezért mikor az
Összevonást elhatározták az intézmények között az akkori
Községi Tanács vezetõi, õt választották óvodavezetõnek. Mely
beosztást nyugdíjba vonulásáig megtartott, mivel munkája
elismeréseként bizalmat szavazott neki a képviselõtestület.
Akkor 1987-tõl a három óvodából kettõ lett és hat csoporttal
mûködött tovább. A rendszerváltástól felgyorsultak az
események, mindig újabb változások jöttek, aminek meg kellett
felelni. Ilyen volt a helyi Pedagógiai Program készítése, a
minõségirányítási rendszer kiépítése és bevezetése a
szaktanácsadói rendszer mûködése, a pályázatok sokasága.
Számos más gazdasági változás, ami a szakmai önállósággal
együtt járt, hiszen elszakadtunk az iskolától, elõbb szakmai majd
évekkel késõbb gazdaságilag is. Ezek a változások átalakulások
azok zökkenõmentes lebonyolítása csak alapos lelkiismeretes
vezetõi munkával jöhettek létre. Mindennek utána kellett járni,
megkérdezni, egyeztetni, és közben az intézmény
kapcsolatrendszerét is bõvíteni kellett, hiszen nagyon sok
eszközt, játékot, felszerelést társadalmi összefogással tudtunk
beszerezni, ami fáradságos szervezõmunkával járt. Szakmai
fejlõdésére is idõt szánt számos továbbképzésen, konferencián,
fórumon vett részt. 2002-ben Közoktatás vezetõi szakirányú
szakvizsgát szerzett, a diploma megújító képzés után, ami
fõiskolai kiegészítõ elõdje volt. Az események pedig egyre
jobban felpörögtek és 2006-ban egy teljesen új épületbe
költözött az óvoda, ahol a gyermeklétszám csökkenése által
három évvel késõbb, a három óvodai csoport mellett, egy
bölcsõdei csoport is mûködött. Ez a kezdeményezés nagy
elismerést váltott ki a szülõk körében, a munkatársaknak pedig
munkahelyet biztosított tovább. Ettõl kezdve a szakmai
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vá lt oz ás ok sz in te ha vi re nd sz er es sé gû ek le tt ek . A
dokument ációk és szabályz atok folyamat os átdolgoz ása,
aktualizálása, az ellenõrzések sokasága, nagy odafigyelést
igényelt, és pontos felkészülést nap-nap után. A minõsítési
eljárások megindulása, a tanfelügyelet újraélesztése volt
munkája során, az utolsó szakmai kihívás számára. A portfóliót
megírta, de mivel a törvények nem változtak és engedték, így a
negyven év utáni nyugdíjba vonulást választott a, hogy
unokáival, és családjával töltse idejét jó erõben és egészségben.
Ehhez a magam és mindannyiunk nevében minden jót kívánok!
Forró Antalné intézményvezetõ

Rajzpályázat

Puskás Petra, 2.osztályos tanuló
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázat területi
fordulóján alsó tagozat 3. helyezett Puskás Petra 2.o, Felsõ
tagozat 3. helyezett Vámos Lili 7.o., felkészítõ tanár Végh Judit.

CIVIL SZERVEZETEK
A Köröstarcsáért Barátok Egyesülete 2016. április 16-i
közgyûlésén elfogadta az egyesület új, módosított
alapszabályát és megválasztotta tisztségviselõit.
Elnök: Végh Judit
Titkár: Nyíri László
Gazdasági felelõs: Kovács László

Egy százalékkal több esélyt
gyermekeinknek!

Juhász Antalné nyugalmazott óvodavezetõ, Lipcsei Zoltán
polgármester

A „Lehetõséget a Tehetségnek” Alapítványt 1994-ben alapította
a Köröstarcsai Takarmányfeldolgozó Zrt, akihez a Községi
Önkormányzat is nyomban csatlakozott. A kezdeti százezer
forintos vagyonunk ma már meghaladja az 1,6 milliót. E tõke
kamatai, az alapítók, vállalkozások és magánszemélyek
adományai, valamint a személyi jövedelemadó felajánlható 1%a képezik bevételeinket, amit teljes egészében a köröstarcsai
tanuló ifjúság támogatására fordítunk. 2015-ben is
tandíjtámogatásban részesültek a mûvészeti oktatásban
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résztvevõ tanulók. Segítségünkkel lelkes pedagógusok ismét
megrendezték a „Hétmérföldes csizma” kistérségi mesemondó
versenyt. Közremûködtünk a hetedik, nyolcadikos diákok
hagyományos társastánc oktatásának és táncvizsga báljának
lebonyolításában, aminek sikeréhez itt is gratulálunk az iskola
vezetésének és dolgozóinak. Támogatásunkkal
osztálykirándulások, tanulmányi versenyek, kiállítások és
színházi elõadások lettek könnyebben elérhetõek gyermekeink
számára. A tanévzáró ünnepélyen legtehetségesebb tanulóink
jutalomkönyveinket vehették át. De nem csak az általános
iskolás korosztály számára nyújtottunk segítséget. Pályázati
formában szociális ösztöndíjat biztosítottunk a közép- és
felsõfokú tanulmányaikat folytató fiataljainknak is.
Alapítványunk 23. éve segíti településünk tehetséges tanulóit. Itt
az ideje a megújulásnak! Az öt fõs kuratórium már nem áll napi
kapcsolatban az általános iskolával, a mi gyermekeink már
felnõttek. Kérjük azokat, akik elég ambíciót éreznek magukban,
jelentkezzenek az iskola vezetésénél, hogy átadhassuk a stafétát!
Lehet sikeresebb az alapítvány, ha új emberek új pályázati
ötletekkel, új ismeretekkel, új kapcsolati tõkével, az
adománygyûjtés új módszereivel jelentkeznek.
Tegyünk együtt többet fiatal tehetségeinkért!
Kedves Olvasó! Adóbevallása elkészítésekor ne feledje, hogy
rendelkezzen a civil 1% sorsáról! Adjon egy százalékkal több
esélyt gyermekeinknek! „Lehetõséget a Tehetségnek”
Alapítvány, adószám: 18373394-1-4
Nyíri László
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NB II férfi felnõtt Dél-kelet tabella

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UniTurn Kunszentmárton KS
Kiskunfélegyházi HTK
Mezõtúri AFC
Köröstarcsai KSK
Újkígyósi KC
Makói KC
XVI.kerületi KMSE
Kiskunhalas UKSC
Kiskõrösi KS Kft
Békéscsabai BDSK
Hajdúszoboszlói KSKE
Karcag SE

M
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
19
19

GY
19
18
14
11
10
8
8
6
6
5
2
1

D
0
1
2
1
1
3
1
4
3
0
3
1

V LG
1 662
1 679
4 620
7 498
9 541
9 600
11 574
9 496
11 507
15 525
14 487
17 512

KG
519
505
540
484
573
534
601
508
526
619
598
694

GK
143
174
80
14
-32
66
-27
-12
-19
-94
-111
-182

P
38
37
30
23
21
19
17
16
15
10
7
3

KG
445
503
484
463
483
550
509
502
526
530
592
601

GK
157
56
90
42
31
-31
26
4
-10
-51
-155
-159

P
36
33
30
27
20
19
18
16
13
12
6
3

NB II férfi junior Dél-kelet tabella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kiskõrösi KS Kft
Mezõtúri AFC
Köröstarcsai KSK
Hajdúszoboszlói KSKE
XVI.kerületi KMSE
Békéscsabai BDSK
Makói KC
Kiskunhalas UKSC
Újkígyósi KC
UniTurn Kunszentmárton KS
Kiskunfélegyházi HTK
Karcag SE

M
20
20
19
19
20
20
20
19
20
20
20
19

GY
17
16
15
14
9
8
9
7
5
5
3
1

D
2
1
0
0
2
3
0
2
3
3
1
1

V LG
1 602
3 559
4 574
5 505
9 514
9 519
11 535
10 506
12 516
12 479
16 437
17 442

SPORTHÍREK

Retró Majális

Kézilabda

2016. május 01.

Háromnegyedénél tart az NB. II-es férfi
kézilabda bajnokság és a köröstarcsai
csapatok még most is elõkelõ helyen állnak a
tabellán a felnõtt és a junior kategóriában is.
Az eddig elért kiváló eredmények
egyértelmûvé tették már is, hogy a 2016/17-es
bajnokságnak is részesei lehetnek csapataink.
A felnõtt csapat az eddig megszerzett 19
pontjával az 5. helyen áll ami várakozáson felüli, csodálatos
eredmény annak ellenére, hogy az utóbbi idõben egyre több
gond nehezedik a csapat tagjaira és a vezetõkre. Külföldi és
belföldi munkavégzési gondok miatt nem számíthatunk Bögre
Tamásra, Molnár Balázsra és Molnár Krisztiánra Az utóbbi
mérkõzésen súlyos sérülést szenvedett a gólerõs Plavecz Roland
ami miatt kb. 5 hétig /a bajnokság végéig/ nem szaporíthatja
góljainak számát.
Ennyi problémát a megszokott harcos játékkal is nehéz lesz
kezelni és a hiányzókat pótolni. A hozzáállás jó, ezért még
reménykedünk a további pontszerzésben is.
A juniorok több mint egy fél évig óriási sikereket értek el. A
tavaszi fordulót a tabella élén várták. Sajnos a két leggólerõsebb
játékost /Juhász 96 gól, Szilágyi 78 gól/ az anya egyesülete
/Békés NB.I/B./ visszavitte a tavaszi bajnokság kezdetén, így az
aranyérem elérése fokozatosan távolodik. Így is jól tartja magát a
csapat és jelenleg még a 3. helyen áll. A csapat tagjai küzdenek
tovább a dobogós helyek egyikének megszerzéséért.
Problémáink ellenére a hátralévõ egy hónapban játékosnak,
vezetõnek, szurkolónak ki kell tartani, hogy ilyen sikeresen
zárjuk a 2015/16-os szezont.
Kérjük, támogassák csapatainkat a sikeres zárás érdekében.
Hajrá Tarcsa !
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ

A Köröstarcsai Nagycsaládosok Egyesülete a KHB a
köröstarcsai fiatalokért Közhasznú Egyesület a Köröstarcsai
Önkéntes Tûzoltók és az Ovisokért Alapítvány idén is
megrendezi a Retró Majálist.
10:00 órától várunk mindenkit szeretettel a Ligetben.
Programok:
- lufihajtogatás
- ügyességi játékok
- lufidárdc
- üditõ és sör horgászat
- rekeszmászás
- zsákbanasi
- csillámtetoválás
- célbadobás
- homokvarázs
- zumba bemutató
- retró zene
- virsli-üditõ
- muffin
- az óvoda Margaréta csoportjának mûsora
- Patzer Noémi és Gyaraki Viktor társastánc bemutatója

Fáklyás felvonulás
Köröstarcsa
Szeretettel várunk mindenkit
2016. április 30-án 21.00 órakor a
hagyományos

FÁKLYÁS FELVONULÁSRA.
Fáklyák osztása: Puskin u. - Bocskai u.
sarok
Útvonal: indulás a Kossuth u. - Puskin u.
saroktól, érkezés a Kishajó kikötõbe
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Angol tábor
Amerikai nemzetközi szervezet Tomorrow Club angol
tábort szervez Köröstarcsán!!!
Idõpont: 2016. július 18 július 22 között
Tábor kezdése: reggel 9 órától délután 15,30-ig
Korhatár: 6 évestõl 25 éves korig
Nyelvi szintfelmérés: Nincs, bárki részt vehet
Helyszín: Köröstarcsa, Arany János 21.
Érdeklõdni és jelentkezni: dukonti@gmail.com vagy
20/886-8928, 30/218-8835
Étkezés: Napi három étkezés, az ebéd kettõ-háromfogásos
meleg étel, Tópart Vendéglõ biztosítja.
Jelentkezési díj: 1000 Ft az öt napra, akinek ez gondot okoz,
az jelezze.
Részvétel: Jelentkezési sorrend alapján, az elsõ 40
jelentkezõnek tudunk tábort biztosítani.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 01.
Kontaktszemély: Duma Konstantin

2016. április

- az elsõbbségi szabályok betartására
- a jobbra tartási kötelezettség betartása,
- az elõzés szabályainak betartására.
Kérjük a fiatalkorú személyek szüleit is, hogy fordítsanak
kiemelt figyelmet gyermekeik közlekedésben történõ
részvételére, és személyes példamutatással is járuljanak hozzá a
gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez.
A Mezõberényi Rendõrõrs 2016. évben is kiemelt figyelmet
fordít a közlekedési balesetek megelõzésére, és ennek érdekében
a közlekedési szabálysértést elkövetõk kiszûrésére.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy motorkerékpárral, kerékpárral, valamint gyalogosan történõ közlekedésük során fordítsanak kiemelt figyelmet a közlekedési
szabályok maradéktalan betartására a saját, illetve mások
testi épségének megóvása, illetve a községben lakók
nyugalmának megõrzése céljából !
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Jakusovszki Zoltán r. alezredes
Õrsparancsnok

Rendõrségi felhívás!
A 2015. évben tapasztalt közlekedésbiztonsági helyzet alapján az volt megállapítható, hogy a kerékpárosok magas
számban voltak közlekedési baleset okozói.
Ezen kívül azonban gépjármûvezetõk és
gyalogosok is jelentõs számban követtek el
szabálysértést, amelyek miatt közlekedési
balesetek következtek be, vagy balesetveszélyes szituációk alakultak ki.
A sérülések szempontjából leginkább a motorkerékpárosok, a
segédmotor-kerékpárosok, valamint a gyalogosok a
legveszélyeztetettebbek.
A szabályok betartásával a közúti közlekedési balesetek
túlnyomó része megelõzhetõ, a tragédiák elkerülhetõek.
A kerékpárral történõ közlekedés során fordítsanak
fokozott figyelmet:
- a tilos jelzésen történõ áthaladás elkerülésére,
- az elsõbbségi szabályok betartására
- a kerékpárúton történõ közlekedésre,
- a világítás szabályainak betartására,
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között lakott területen
kívül fényvisszaverõ mellény (ruházat) használatára,
- a személyszállításra vonatkozó szabályok betartására.
Gyalogosan történõ közlekedés során fordítsanak fokozott
figyelmet :
- a tilos jelzésen történõ áthaladás elkerülésére,
- lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján
tartózkodó gyalogosnak/személynek
ide nem értve a
gyalogosok zárt csoportban történõ közlekedését éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverõ mellényt
(ruházatot) kell viselnie.
- a járda ellenére ne az úttesten közlekedjenek.
A motorkerékpárral történõ közlekedés során fordítsanak
fokozott figyelmet:
- a tilos jelzésen történõ áthaladás elkerülésére,
- a sebességhatárok betartására,

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

