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

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

MEGHÍVÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében tisztelettel meghívom 2016. május 27-én 09.00
órakor a Magyar Hõsök Emlékünnepe alkalmából tartandó
megemlékezésre.
Lipcsei Zoltán polgármester
- Ünnepi megemlékezés az I. Világháborús emlékmûnél
(Köröstarcsa, Kossuth u. 1.)
- Himnusz
- Köszöntõ: Szabados Kata Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár mb.intézményvezetõ
- Ünnepi megemlékezés: Végh Judit Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke
Közremûködik: Paczuk Gabriella
- Koszorúzás az I. és II. világháborús emlékmûnél

Községi Gyermeknap
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-tesülete és
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretettel
várok mindenkit 2016. május 29-én, vasárnap, a
Kishajó Kikötõbe 10 órától a Községi Gyermeknapi
rendezvényre!
Lipcsei Zoltán polgármester
Programok:
Gyereksziget:
Minden, ami óriás: óriásjenga, óriás malom, óriásmemória
Népi játékok: diótörõ, tandemsí, toldi erõpróba, gólyaláb
Csillámtetoválás, aranytetoválás
Ugrálóvár csúszdával, trambulin, akadálypálya
Íjász és Airsoft bemutató és kipróbálási lehetõség
11:00 Bûvész show
Minden
gyerkõcöt
meglepetés vár!!
A programokon
való részvétel
ingyenes!
Rossz idõ esetén
a programok
2016. június 4-én
kerülnek
megrendezésre.

16. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
A képviselõ-testület 2016. április 28-án tartotta soros
képviselõ-testületi ülését
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi
beszámolóját elõterjesztés szerint elfogadta. Az önkormányzat
2015 évi maradványát 64.701.306,-Ft összegben állapította
meg.
A testület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadási rendeletét megalkotta. A 2015. évi bevételi
fõösszeg 521.123 eFt, a kiadási fõösszeg 456.429 eFt, a tárgyévi
maradvány 64.694 eFt. A bevételbõl mûködési bevétel 380.579
eFt, a felhalmozási bevétel 76.389 eFt, a finanszírozási bevétel
64.155 eFt. A mûködési bevételbõl a közhatalmi bevétel 59.298
eFt, amelybõl iparûzési adó 40.660 eFt, kommunális adó 8.015
eFt, gépjármû adó 6.365 eFt, mezõõri járulék 2.694 eFt. A
kiadások 50%-át a személyi juttatások és közterhei tették ki. Az
alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 47 fõ, a
közfoglalkoztatottak átlag létszáma pedig 67 fõ volt, így az
önkormányzat 2015. évben 114 fõ foglalkoztatását biztosította.
A közfoglalkoztatási Start Mintaprogramok teljesített kiadása
90.347 e Ft volt, melyet az állami költségvetés 100%-ban
támogatott. Az önkormányzat 2015. évben hitel nélkül
gazdálkodott. A Víziközmû Társulattól átvett hitel 2015. évi
részletét 27.960 eFt-ot határidõben visszafizette az
önkormányzat.
A testület a Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester
beszámolóját az átruházott szociális és gyermekvédelmi
hatáskörök gyakorlásáról elfogadta. 2015. 01. 01. és 2015. 02.
28. közötti idõszakban önkormányzati segélyben 25 fõ részesült
78 eFt összegben, melybõl kamatmentes kölcsön formában
részesült 8 fõ, temetési hozzájárulást kapott 2 fõ. 2015. 03. 01. és
2015. 12. 30. közötti idõszakban települési támogatásban
részesült 198 fõ 1.489 eFt összegben, melybõl lakásfenntartási
pénzbeli támogatást 18 fõ, természetbeni támogatás 118 fõ
kapott. Rendkívüli települési támogatást pénzben 42 fõ,
természetben 2 fõ, kamatmentes kölcsönt 17 fõ kapott. Elhunyt
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásban 1
fõ részesült. 2015. évben 1 esetben kellett köztemetés
elrendelésérõl intézkedni. A tavalyi évben 62 fõ gyermek
részesült nyári szociális étkeztetésben 45 napon keresztül.
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Szociális célú tûzifa juttatást 172 fõ kapott, melynek mértéke 0,4
m3 volt.

kikötõvel kapcsolatos elõterjesztések bizottság, képviselõtestületi tárgyalására Kopp Szilárd vállalkozót meghívja.

A képviselõ-testület az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadta. A beszámoló a település honlapján megtalálható.

A képviselõ-testület pályázatot írt ki a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár igazgatói állására. A pályázati kiírás a település
honlapján megtalálható.

A testület jóváhagyta az önkormányzati kitüntetések és díjak
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása. A
rendeletben pontosítva lett a javaslattevõk köre, illetve az év
embere/civil szervezete fizetendõ pénzjutalom összege.

A testület jóváhagyta a Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések címû TOP-2.1.3-15 kódszámú
belterületi csapadékvíz elvezetõ rendszer építésére, felújítására
benyújtott 90.086 eFt-os költségû pályázatot.

A testület jóváhagyta Köröstarcsa község háziorvosi körzeteirõl
szóló rendeletének a módosítását, melyet az utcanév változások
miatt kellett módosítani.

A testület támogatta a Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés címû TOP-1.2.1-15 kódszámú
rendezvényközpont kialakítására vonatkozó pályázat
benyújtását azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön betervezésre
egy zenepavilon is.

A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. Emelésre került a
jövedelmi értékhatár a rendkívüli települési támogatásnál 130%ról 200%-ra, illetve a temetési támogatásnál családban élõ esetén
150%-ról 200 %-ra, egyedül élõ esetén 200 %-ról 300%-ra ( az
öregségi nyugdíjminimum 28.500,-Ft) A fûtési támogatás esetén
a szabályozás kiterjed a jövedelem mellett a vagyonra is,
valamint a házi gondozói körzetek esetében átvezetésre kerültek
az utcanév változások.
A testület elfogadta a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló rendeletét.
A testület úgy határozott, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.
vagyonkezelésében lévõ ingatlanok önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó döntését a szeptemberi ülésére halasztja.
A testület tudomásul vette a tanyák összeírásáról szóló
tájékoztatót. 2020-ig a kormány alapvetõ célkitûzése minden
tanya villamos energiával történõ ellátása, valamint, hogy
minden tanyát az év minden szakaszában járható úton lehessen
megközelíteni. A kitûzött cél megvalósításához szükséges a
tanyákkal kapcsolatos jelenleg rendelkezésre álló adatok
aktualizálása, ezért a kormányhivatalok és a járási hivatalok
koordinációjával a települési önkormányzatok felmérést
készítenek a tanyákról, kérdõív formájában. A földhivatali
nyilvántartás szerint Békés megyében összesen 5548 tanya van
nyilvántartva, ebbõl a Békési Járás terület 961 db, Köröstarcsán
30 tanya található. A felmérést településünkön elvégeztük, a 30
tanyából lakatlan 9, megsemmisült 8, lakott 13, melybõl 1
tanyánál igénylik a villamos energia ellátást - a többi tanya már
megoldotta.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy Békés Város
Önkormányzatának a család- és gyermekjóléti szolgáltatás
mûködtetéséhez pénzügyi forrás hiánya miatt nem fizet
hozzájárulást.
A képviselõ-testület a Ligetaljai Horgásztó hasznosítására
vonatkozó pályázati felhívást elfogadta, mely a település
honlapján megtekinthetõ.
A testület engedélyezte, hogy a Szabó Károly Mûvelõdési ház és
Könyvtár 491 eFt bérmegtakarítása kerüljön átcsoportosításra a
falunapi kiadások fedezetére.
A testület a gépjármû üzemeltetési szabályzat módosítását
melyre a polgármesteri szolgálati gépjármû vásárlása miatt
került sor elfogadta.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a tulajdonát képezõ

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonában
lévõ Köröstarcsa, Kálvin u. 8. szám alatti társasház tulajdonát az
ingatlan bérlõjének.
A képviselõ-testület egyetértett a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola azon
átszervezésével, hogy Köröstarcsa, Árpád tér 3. szám alatti
telephelye megszûnjön.
A testület engedélyezte, hogy a Tájház külsõ felújítási
munkálatait a Cavity Eye Kft. elvégezze és megköszönte a Kft.
felajánlását.
A képviselõ-testület egy kérelmezõnek biztosított lakóház
megvásárlásához 200 eFt összegû visszatérítendõ kamatmentes
kölcsönt.

Virágosítás a településen

280 db futómuskátli és közel 1400 db egy nyári virág került
kiültetésre a település több pontján.

Közfoglalkoztatási mintaprogram
eseményei
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Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében beszerzésre került,
2 db benzines fûnyíró, 2 db betonkeverõ, 3 db fûkasza, 1 db
önjárós fûnyíró és 3 db láncfûrész 1.451.270.-Ft értékben.

2015. február 3

idõszakban bekövetkezett töltésszakadás miatt szükségessé váló
beavatkozást végeztek.
A gyakorlat során korszerû, un. BEAVER mobilgáttal vették
körül a település ivóvíz ellátásában kulcsfontosságú átadási
pontot.
A sikeres gyakorlat után a mentõcsoportok parancsnokai a
Minõsítõ Bizottság elnökétõl, Haskó György tû. alezredestõl
vehették át a minõsítõ okleveleket.

Ismét 90 éves lakost köszöntöttünk
Köröstarcsán

Járási start-munka mintaprogram Közúthálózat javítása a
települések belterületén programelem keretében 454.641 Ft
értékben járda felújítás történik a Képviselõ-testület által
korábban elfogadott ütemterv alapján.

Polgári védelmi felkészítés

Marton Sándorné Erzsike néni 1926. április 28-án született
Debrecenben. 1956-ban költözött át Köröstarcsára immár 60 éve
a település lakosa.
90-dik születésnapja alkalmából köszöntötte Lipcsei Zoltán
polgármester úr és Mezõné Gyaraki Julianna anyakönyvvezetõ,
akik átadták az ünnepelt részére az Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékkosarát.
Május 7-én családi körben is megünnepelték ezt a jeles napot,
ahol lányai, unokái, dédunokái mellett gyermekkori barátnõje is
jelen volt.

Felhívás
Tisztelt Lakosok!

Máj us 7 -én ker ült meg tar tás ra a tel epü lés i ön kén tes
mentõcsoport polgárvédelmi szervezet felkészítése, minõsítõ és
rendszerbeállító gyakorlata. A 8 fõs köröstarcsai mentõcsoport a
szintén 8 fõs mezõberényi önkéntes mentõcsoport polgári
védelmi szervezettel -az elméleti felkészítést követõen- közös
gyakorlatot hajtott végre, ahol feltételezett árvízvédekezési

A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot indított,
minden hónapban, változó helyszíneken tart fogadóórát a
megyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés célja, hogy a
településen élõk személyesen mondhassák el gondjaikat,
problémáikat, észrevételeiket a megye vezetõinek oly módon,
hogy ehhez ne kelljen beutazniuk Békéscsabára, levelet írniuk
vagy felvenniük a telefont. A személyes találkozó mindig
közvetlenebb, a téma alapos kifejtésére alkalmat adó lehetõség,
amivel érdemes élni. Ugyanakkor a polgármesterek, képviselõk
is eszmecserét folytathatnak a megyei elnökkel, alelnökökkel.

TARCSAI HÍRADÓ
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A köröstarcsai fogadóórára 2016. június 15-én 15:00 órakor
kerül sor a Polgármesteri Hivatalban
Fogadóórát tart: Zalai Mihály Békés Megyei Önkormányzat
elnöke

INTÉZMÉNYI HÍREK
„A Hunyadiak nyomában
Erdélyben”

HAT-15-05-0505

HATÁRTALANUL!
program
Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek

2016. április 27-30 között iskolánkból 25 7. osztályos tanuló és 3
kísérõ tanár vett részt egy négy napos kiránduláson Erdélyben.
Az utazási és szállásköltségeket egy pályázatból nyert összeg
fedezte, ezúttal harmadszor sikerült külföldre utazni a
Határtalanul! programmal. Olyan projektet terveztünk és
valósítottunk meg, amely több elõkészítõ tevékenységbõl állt,
vetélkedõn és elõkészítõ órákon vettünk részt, hogy
felkészüljünk a kirándulásra. Tanáraink sokszínû, változatos
programot szerveztek számukra.
Határátlépés utáni elsõ programunk a nagyszalontai Arany János
Múzeumban volt, a Csonka toronyban, ahol élvezetes
tárlatvezetésben volt részünk. Nagyvárad sok nevezetessége
közül a római katolikus bazilika monumentális méreteivel,
csodálatos díszítettségével nyûgözött le minket, sétáltunk Ady
Endre emlékét felidézve a városközpontban. Kolozsváron
felkerestük a híres Házsongárdi Temetõben Apáczai Csere János
sírját, ahol koszorúztunk, majd Hunyadi Mátyásra emlékeztünk
a lovas szobornál és szülõháza elõtt.
Magyarlónán szálltunk meg, élveztük a helyi magyar
vendégházak szíves fogadtatását. Másnap megnéztük az iskolát,
ahol magyarul folyik a tanítás. A tordai sóbánya messze földön
híres látnivalói után a Tordai hasadék páratlan természeti
csodáiban volt részünk, nagyot sétáltunk a hasadékban.

Felidéztük történelmi ismereteinket. Csernakeresztúron, a
csángó tájházban székely vendéglátóink nagy szeretettel
fogadtak.
Kirándulásunk utolsó napján Vajdahunyad és Déva vára
következett. A koronát a történelmi séta végén Aradon, a
vértanúk emlékmûvének megkoszorúzása tette fel. S hogy éhen
ne térjünk haza, betértünk a helyi McDonaldsba. Mindenki örült,
hogy este viszontláthatja kedves faluját, Köröstarcsát.
A történelmi lehetõségeken kívül irodalmi, természetföldrajzi,
zenei, néprajzi téren is növelték ismereteinket.
Köszönjük az iskolának, hogy mindezt lehetõvé tette nekünk.

Délután találkoztunk a magyarlónai gyerekekkel, közös
sportprogramon vettünk részt, fociban gyõzelmet arattak a fiúk.
A harmadik napon Torockó felé vitt utunk, a Székelykõ lábánál
elterülõ kis faluban a helyi népmûvészet remekeit csodálhattuk
és ellátogattunk a Kárpát-medence legrégibb még ma is mûködõ
vízimalmába.
A nagyenyedi erõdtemplom és a Bethlen Gábor Kollégium
meglátogatása után Gyulafehérvárra érkeztünk, az érseki
templomban, mely több erdélyi fejedelem nyughelyéül is
szolgál ismét emlékeztünk a Hunyadiak és az erdélyi fejedelmek
korára.

RETRO MAJÁLIS 2016.

A 7.a és 7.b osztály tanulói

CIVIL SZERVEZETEK
KHB könyvadomány
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
köszönetet szeretne mondani a Köröstarcsa
Hangulat Brigád a Köröstarcsai Fiatalokért
Közhasznú Egyesületnek a könyvtár számára
adományozott könyvekért. 19 új könyvet
vásároltak gyermek, ifjúsági, szórakoztató és
szakirodalom témában. Egy kis ízelítõ
közülük, amelyeket már olvasóink
kölcsönözni is tudnak: Zdenek Miler: Hogyan
gyógyította meg a vakond a kisegeret, Beatrix Potter: Tüskés
néni kalandjai, Szabó Attila: Pocakmese, Bárdos András:
Ítélet, Philippe Claudel: Szürke lelkek, Nemere István: Az
egyiptomi mágus, Rob Thurman: Holdvilág, Helmut
Kendel: Gyermekbetegségek, Karger Ingeborg Lackinger:
Nõk a változás korában, Balázs Péter: A sziklakert építése.
Várjuk kedves olvasóinkat!

Az idei évben ismét összefogtak a civil szervezetek és közösen
próbáltuk megidézni a régi majálisok hangulatát. Május 1-én a
Köröstarcsai Hangulat Brigád, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület, a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete és az Ovisokért
Alapítvány a ligetben várta a Retro Majális résztvevõit, a
szórakozni vágyó tarcsaiakat, kicsiket és nagyokat egyaránt.
A programot 10 órakor kezdõdõ mûsor nyitotta. Idén május 1-én
köszönthettük az édesanyákat, ennek apropóján az óvoda
Margaréta csoportja anyák napi mûsorral kedveskedett a
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közönségnek. Õket a Ladies Zumba Tánccsoport bemutatója
követte, majd a Kakukktojás csoport következett.

Az anyukák után Patzer Noémi és Gyaraki Viktor társastánc
bemutatóját láthatták, majd a mûsor zárásaként Budai Gergõ
köszöntötte verssel az édesanyákat. Ezután indultak a játékok!
Volt itt lufi hajtogatás és ügyességi játék, csillámtetoválás,
zsákbanasi és homokvarázs, lufi darts, sör, illetve üdítõ
horgászat és a nagy népszerûségnek örvendõ rekesz mászás.
Vendégeink a büfében süteményt, virslit és szendvicset
fogyaszthattak, retro zene mellett. Akik ellátogattak a ligetbe,
azokat kellemes tavaszi idõ fogadta és családias jó hangulat.
Szeretnénk megköszönni minden kedves vendégünknek a
részvételét és a rendezvény sikeréért dolgozóknak a munkáját.
Támogatóink voltak: Molnár Zoltán, DJ Pio, Young-Hús Kft.,
Körös Pékség Sütõipari Kft., Pusi Szóda Kft., Szilágyi Sándor,
Köröstarcsa Község Önkormányzata. Média támogatónk az
Újvárosi Csemege Kft.
Borgula Pálné
elnök
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete

SPORTHÍREK
További sikerek a köröstarcsai
birkózóknál!
Kedves Diákok, Szülõk, Sportbarátok!
Ismét összegyûltek a birkózók érmei az elmúlt hónapokban.
Kialakulóban van egy „élgárda”, akik egyenletes sport
munkával néhány év elteltével a Magyar Válogatott színeiben
büszkélkedhetnek majd. Név szerint: Schmél Ferenc, Schmél
Zoltán, Nyeste Márkó, Kovács Lídia. Ezzel tanulásban,
hivatásban megalapozottá tud válni számukra a jövõ.
A gyermek és az ovis korosztály mielõbb követi a nagyokat, az,
hogy szorgalmasak, ügyesek, régen beigazolódott már. Sokat
segítenek a konditermi gyakorlatok, ez erõnlét és a mozgás
változatosság tekintetében. Az eredményességüket értékelve
2016 elsõ félévére is megítélt a Magyar Birkózó Szövetség
számunkra újabb kilencszázezer forint támogatást. Ebbõl
erõfejlesztõ kondi gépet, újabb szereléseket, új szõnyegponyvát
vásárolunk majd. Így az idén elérhetjük az eddig Köröstarcsára
irányított tízmillió forintot a birkózó szakág eredményessége
után.
Tovább megyünk: én hihetetlenül nagy sportszerûséggel
tiszteletben tartom más sportmunkáját, területét, állásfoglalását.
Sajnos ez visszafelé nem nagyon mûködik az utóbbi idõkben.
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Nagy elõrehaladásként értékelem, hogy nem régóta hatalmas
utánpótlást toborzó vihar süvít Köröstarcsán. Szinte már az 5-6
éves gyermekek irányában is mindenféle módon történik a
csalogatás. Mondják a kedves Szülõk és a diákok is szinte
minden találkozás alkalmával.
Hát kedves Sportbirodalmat építõk! Nem sértõdöm meg azon, ha
nap, mint nap emlegetnek nem a legnyájasabb módon, hisz azért
vagyok, hogy a munkámat eredményesen végezzem. Ma ez tény
sok városban hogy sorban állás van a szülõotthon elõtt, hogy
jöjjön regisztrálható utánpótlás, koraszülöttek elõnyben! Ez van.
A mi birkózó családunkban fõ szempont a Diákok lelkülete,
elképzelései, hogy a léleknek valóban a legerõteljesebb
tanítómestere lehessünk.
Én engedem a birkózókat focizni, kézilabdázni, más sportot
kipróbálni kiegészíteni a mozgást, ha belefér a tanulás mellett az
egészséges szellemiség nevében!
Örömmel tudatjuk, hogy 2016 június 12-én, az Arany Gusztáv
Általános Iskola tornatermében kb. 160 birkózó részvételével
országos versenyt rendezünk, melyre ezúton is szeretnénk
meghívni az érdeklõdõket.
Köszönet Köröstarcsa Község vezetésének, hogy pár év alatt
ennek a településnek országos szinten dicsõséget szerezhettünk.
Sportbaráti üdvözlettel:
Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

TARCSAI HÍRADÓ
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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

Közérdekû információk
I. Háziorvosi Körzet
Rendel: Dr. Mieczynszky Ernõ háziorvos
Cím:5622 Köröstarcsa Pipa 10.
Telefon: 06-66/480-841; Mobil: 06-20/613-2150
Rendelési idõ: Hétfõtõl - Péntekig 08.00-12.00 óráig
II. Háziorvosi Körzet
(jelenleg betöltetlen, Dr. Bíró Ibolya volt körzete)
Rendel: (az I. körzetbõl helyettesít) Dr. Mieczynszky Ernõ
háziorvos
Cím:5622 Köröstarcsa Pipa 10.
Telefon: 06-66/480-841; Mobil: 06-20/613-2150
Rendelési idõ: Hétfõtõl - Péntekig 11.00-14.00 óráig
A rendelési idõn kívül a háziorvos hívható 8.00-16.00 óráig
SÜRGÕS esetben az alábbi telefonszámon: 06-20/613-2150
Orvosi ügyelet:
Mezõberényben a Széchenyi u. 1. sz. alatt.
Hétköznapokon 16:00-tól másnap reggel 8:00 óráig
Hétvégén és munkaszüneti napokon egész nap.
Tel: 66/352-122
Dr. Patzer Tímea fogorvos
Cím: 5622 Köröstarcsa Pipa u. 10.; Tel.: 66/480-840
Rendelési idõ:
Hétfõ:
08.00 -12.00
Kedd:
14.00 -18.00
Szerda:
08.00 -12.00
Csütörtök:
14.00 -18.00
Péntek:
08.00 -12.00 Iskola fogászat
Idõpont egyeztetés személyesen vagy telefonon a 66/480-840,
illetve a 06-70/709-6677 telefonszámokon. Sürgõsségi ellátás
elõzetes bejelentkezés nélkül.
Védõnõi Szolgálat
Cím: 5622, Köröstarcsa, Pipa u. 10.; Tel: 06-66/480-119
Védõnõk:
I. körzet: helyettesítéssel ellátva
II. körzet: Bencsikné Hudák Ilona
Fogadóóra: szerda-péntek 8-9 óra

2016. május

Önálló védõnõi tanácsadások:
Várandós és nõvédelmi tanácsadás: hétfõ: 8:00-12:00
Csecsemõ és kisgyermek tanácsadás: kedd: 8:00 - 12:00
Polgármesteri Hivatal
Cím: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7.
Tel.: 66/480-211
Tel./Fax.: 66/480-222
E-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu
Polgármester: Lipcsei Zoltán; Tel.: 66/480-222
Címzetes fõjegyzõ: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
Tel.: 66/480-827
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ
8:00-12:00
Kedd
8:00-12:00 óráig
Szerda
8:00-12:00
Csütörtök
8:00-12:00
Péntek
8:00-12:00 óráig

13:00-16:00 óráig
13:00-16:00 óráig
13:00-16:00 óráig

Pénztár nyitva tartás:
Kedd
8:30-12:00 óráig
Csütörtök
8:30-12:00 óráig
Alapszolgáltatási Központ
Cím: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 2.; Tel: 66/480-398
e-mail: alapszolgkp@freemail.hu
Intézményvezetõ: Vértesné Herbert Katalin
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat
Cím: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 2.; Tel: 66/480-398
e-mail: alapszolgkp@freemail.hu
Családsegítõ: Rása Ildikó
A szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ:
8:00 - 11:00
15:00 - 17:30
Kedd:
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
Szerda:
8:00 - 11:00
Csütörtök:
8:00 - 11:00
13:00 -15:00
Péntek:
8:00 - 10:00
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
Óvodavezetõ: Forró Antalné
Nyitva tartás: Hétfõtõl-péntekig: 6:30-17:00
Telefon: 66/480-825
e-mail: ovinet@mail.globonet.hu
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Nyitva tartás:
Hétfõtõl- szerdáig:
9:00-17:00
Csütörtök:
9:00-21:00
Péntek:
9:00-17:00
Szombat, vasárnap:
Eseti nyitva tartás rendezvényekhez
igazodva.
Telefon: 66/480-824
e-mail: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Folytatás a következõ lapszámban.
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

